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 یردبسر
  های انتخابات ایران و آلمان  همانی توفیرها و این

پیروزی محمود  انتخابات ریاست جمهوری ایران را که منجر به
های گوناگون در این نشریه  نژاد گشت، کم و بیش و از سویه احمدی

گی  توان گفت که ویژه بطور خالصه می. ایم مورد بررسی قرار داده
که بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری وابسته انتخابات ایران در آن بود 

هائی تعلق  به حزبی و یا تشکیالتی سیاسی نبودند و حداکثر به گروه
اند، این  داشتند غیر حزبی و یا اگر هم عضو تشکیالتی سیاسی بوده

ها و منافع طبقه و یا قشر معینی در  دهنده خواست تشکیالت بازتاب
ها و  برنامه سیاسی آن خواستجامعه نبوده و بلکه در بهترین حالت 

 . داد مواضع فراطبقاتی را بازتاب می
در انتخابات ریاست جمهوری ایران، نامزدها برنامه طبقاتی روشنی 

هم  خواست درآمد نفت را میان مردم تقسیم کند، آن یکی می. نداشتند
خواهند زندگی خود را با  با این هدف که بتواند رأی کسانی را که می

دیگری مبارزه با فساد و .  تأمین کنند، بدست آورد»پول مفت«
خواری را مطرح کرد تا خود را مدافع زحمتکشان و بینوایان  رانت

برخی نیز بازگشت به آغاز انقالب و تحقق شعارهای اولیه . بنمایاند
اما چیزی که . انقالب اسالمی را به برنامه انتخاباتی خود بدل ساختند

ها وجود نداشت، واقعیت طبقاتی بودن جامعه  بطور شفاف در این برنامه
ها و منافع  ایران بود و این حقیقت که طبقات متفاوت دارای خواست
خواهد رئیس  گوناگون و حتی متضاد با یکدیگرند و کسی که می

 پولی -جمهور کشوری گردد که تولید آن بر اساس اقتصاد کاالئی
 دارند، باید روشن گردد و در آن طبقات و اقشار گوناگون وجود می

خواهد  سازد که جامعه را بنا بر منافع محوری کدام طبقه اجتماعی می
وجود اقتصاد دولتی و دیکتاتوری سیاسی در ایران سبب . ساماندهی کند

شده است تا اقشار و طبقات ایران نتوانند از امکان سازماندهی 
ل نیز سندیکائی، صنفی و سیاسی خویش برخوردار گردند و بهمین دلی
همین . تحزب در ایران از استمرار و پایداری اجتماعی برخوردار نیست

وضعیت سبب شده است تا هر چند تنی حزبی تشکیل دهند و خود را 
نماینده این و یا آن طبقه بنامند، بدون آن که بطور واقعی با آن اقشار و 

 . طبقات اجتماعی در پیوندی ارگانیک قرار داشته باشند
تواند برای ما ایرانیان که  انتخابات اخیر آلمان فدرال میاما بررسی 

های سنتی ایران که هنوز از »چپ«از دمکراسی بسیار دوریم و برای 
نگرند و مبارزه  پشت عینک بینش بلشویستی به دمکراسی بورژوائی می

دانند،  خود می» انقالبی«برای تحقق چنین مناسباتی را کسر شأن 
 .ه باشدتواند بسیار آموزند می

در . نخست آن که در این انتخابات احزاب سیاسی شرکت داشتند
اند و برخی از آنها در  آلمان احزاب سیاسی دارای تاریخچه بسیار کهنی

های طبقاتی نظیر  بخاطر وجود سازمان. اند سده نوزده تأسیس شده
های گوناگونی  سندیکاهای کارگری و کارمندی مستقل، وجود سازمان

زمان   کارفرمایان متشکل هستند، و نیز عضویت همکه در آنها
کارگران و کارفرمایان در سندیکاهای کارگری و کارمندی و 

  11دامه در صفحه ا                های اصناف ، بازرگانی و صنایع و  اتاق
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 شیدان وثیق :»سیاستبحران «تزهائی درباره 

 محمود راسخ 
 »حزب سوسیالیست ایران«در ضرورت تشکیل 

 یبخش پایان 
های پیشین به منظور تعیین مشخصات برنامه، سیاست و  در مقاله 

 در انطباق با درک )کمونیستی(استراتژی یک حزب سوسیالیستی 
ی چنین حزبی، تا آن جا که  مارکس از عناصر اساسی مشخص کننده

داد، به بررسی تاریخ  هایی در یک نشریه اجازه می ی چنین مقاله محدوده
هدف از این بررسی . دو جریانِ سوسیال دمکراسی و بلشویکی پرداختیم

این بود که نشان دهیم که جریان تکامل این دو حزب درستی این نظر 
مناسبات «بخش (در مانیفست کمونیست که  نشان دادمارکس را
 مبنی بر  است تدوین شده)»مختلف اپوزیسیونها با احزاب  کمونیست
ها و منافع  ترین هدف ها برای رسیدن به نزدیک کمونیست«این که 

کنند ولی در عین حال در جریان جنبش کنونی  ی کارگر مبارزه می طبقه
 .»کنند ی نهضت نیز دفاع می از آینده

هر یک از این دو حزب در فرایند مبارزات خود فقط یک جنبه از 
ی دیگر را  ی اساسی حزبی پرولتاریایی را مطلق کرد و جنبه ن مشخصهای

 کنونی، سوسیال دمکراسی و دیگر »منافع«یا فقط : به فراموشی سپرد
احزاب به اصطالح کارگری که اکنون همگی به احزاب سراپا بورژوایی 

 آتی، انقالب سوسیالیستی و استقرار »منافع«اند و یا فقط  تبدیل شده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4ادامه در صفحه                                .م، حزب بلشویکسوسیالیس

 زاده عباس عاقلی
 !های هیئت حاکمه در انتظار مبارزه جناح

منصوب کردن محمود احمدی نژاد  ای به  خامنهدنهان نگرد
های پشت سراو که وی را  تدس ریاست جمهوری اسالمی با توجه به به

اند، ممکن است برای خود  خوبی انتخاب کرده برای اجرای اوامر خود به
 .دام خطرناکی تبدیل شود او به

 از -های تا کنونی مقامات و مسئولین آنچه از انتصابات و گزینه
 -های اداری وزیران گرفته تا استانداران و سایر گردانندگان دستگاه

 بخوان متخصصین -نقش عوامل امنیتی  آن دارد که بهآید، نشان از برمی
های چند ساله اخیر در داخل و  نیست کردن و سازماندهندگان ترور سربه

 در -خوار فرمان و جیره های گوش به خارج کشور و پاسداران و بسیجی
 .رهبری حکومت اسالمی افزوده گشته است

و سخت های اجرائی از یک طیف تندرو  با شکل گرفتن دستگاه
ارتجاعی، شمشیر خطر در باالی سر سایر مجموعه حکومتگران اسالمی، 
از رفسنجانی و کروبی و موسوی و نبوی و خاتمی و دیگران قرار گرفته 

ها را بدست  ها و سمت حال اگر یک جناح بخشی از مسئولیت تا به. است
 یا های وابسته بخود، های دیگر با در اختیار داشتن اهرم آورد، جناح می

توانستند از منافع خود حفاظت کرده و  شان می شنوهای حرف
های خود را عملی سازند، بطوری که در دوره هشت ساله  خواست

طلب  ریاست جمهوری خاتمی با آن که در کابینه او وزیران اصالح
های  طلب توانست اکثریت کرسی حضور داشتند و بعدأ نیز جناح اصالح

 آورد، اما در برابر خود با نهادهائی مجلس شورای اسالمی را بدست
چون سپاه پاسداران و قوه قضائی توسط محافل دیگری  روبرو بود که  هم

گیری از این نهادها  شدند و آنها با بهره از هیئت حاکمه رهبری می
بهمین دلیل نیز . بست رسانند خاتمی را به بن» اصالحات«کوشیدند 

 حال بماند -را در دست نداشتواقعی قدرت  آشکار شد که خاتمی اهرم
های افراطی،  در آن دوران دیدیم که جناح. که مرد چنان کاری هم نبود

کار و حتی طالبانب رژیم بدون مالحظه از قدرت اجرائی و  محافظه
 .بردند پیش می های خاص خود را به جمهور برگزیده مردم، برنامه رئیس
5ه ادامه در صفح                                                          
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 ... انقالب پرولتری و
 

نمایندگان پارلمان در کنار . باالترین قوه قضائی را خود بر عهده گیرد
  ها قرار گرفتند تا کار آنها را کنترل کنند و در کنار وزیران ژنرال

   ها فرستاده نمایندگان پارلمان به استان. جلو رانند ایستادند تا آنها را به
 .شدند تا از خواست خدمت همگان در ارتش پشتیبانی کنند و غیره

  باین ترتیب پارلمان توانست به کارهای سترگی دست زند و در 
اما نباید . ها سبب نجات انقالب شود ها و کلوپ ژاکوبین کنار پاریسی

فراموش کرد که ادغام قوای اجرائی و قانونگذار در شرائطی کامأل 
: کند افت، مناسباتی که هیچ کس آرزوی آن را نمیغیرعادی تحقق ی

 .جنگ علیه متجاوزی ابرقدرت همراه با ناتوانی عناصر اجرائی
هر جنگی از گرایش تمرکز تمامی نهادهای قدرت دولتی در یک 

     قاعدتأ این قوه اجرائی است که قوای دیگر،. دست برخوردار است
    کند و یا آن که آنها ب مییعنی قوه قضائی و قانونگذار را در خود جذ

جنگ انقالب بزرگ در زمانی رخ داد که قوه . سازد را تابع خویش می
     تنها قوه دولتی که سرشار. اجرائی جمهوری کامأل در حال تالشی بود

طبقه  البته بیشتر این انرژی متعلق به. از انرژی بود، قوه قانونگذار بود
 . ایت کرده بودکارگر پاریس بود که به پارلمان سر

 شرائط مطلوبی برای بوجود آوردن یک - حتی جنگ داخلی-جنگ
     تواند تحت جنگ و یا جنگ داخلی می. شیوه تولیدی جدید نیست

شرائط اجتماعی معینی، بلی حتی شرط الزم برای تسخیر قدرت سیاسی 
  چنین داشتن قدرت سیاسی برای از میان برداشتن موانعی که و هم.  باشد
اما جنگ برای نظم نوین . سر راه نوسازی وجود دارند، الزم استبر 

ای ناشایسته است و حتی این امر را در بسیاری موارد  اجتماعی وسیله
سازد، زیرا در هنگام جنگ تمامی زندگی باید تابعی از  غیرممکن می

    های جنگی شود که چیز دیگری نیستند، مگر ببار آوردن خواست
 . ویرانی

     سوسیالیسم نه تنها شدیدأ به داری به ران گذار از سرمایهبرای دو
هم نه به این معنا که  آن. صلح خارجی، بلکه به صلح داخلی نیازمندیم

طبقات با هم آشتی کنند، بلکه در این مفهوم که مبارزه طبقات با ابزار 
در یک چنین . دمکراسی و نه با بکارگیری سالح خشونت انجام گیرد

   دأ نیازی بدان نیست که قوه اجرائی و قوه قانونگذاری را دروضعیتی اب
 .چنین ادغامی وجود دارد حتی یک سلسله دالئل علیه یک. هم ادغام کنیم

هر اندازه تقسیم کار . ترین قانون پیشرفت است تقسیم کار بزرگ
   همان نسبت او در پله تر باشد، به یافته های یک ارگانیسم توسعه اندام

  کاری داللت بر  با این حال هر تقسیم.  قرار دارد  از تکاملباالتری
  پیشرفت ندارد و بلکه منظور آن نوع از تقسیم کار است که میان

ها با  های مختلف آن هماهنگی وجود دارد و در مجموع آن بخش بخش
     تقسیم کاری که بر اساس آن بخشی. کنند دیگر مشترکأ عمل می یک

    گردد، تقسیم ر از بلوغ بیشتری برخوردار میهای دیگ به ضرر بخش
اما . مثابه پیشرفت کل جامعه نگریست توان به آن نمی کاری است مضر و به

آمیز برخوردار  از میان برداشتن تقسیم کاری که از کارکردی موفقیت
معنای  یک ارگان به ها فقط به است، یعنی واگذاری اختیارات آن بخش

 .پسرفت است
های اجرائی، قانونگذار و  ها میان ارگان  که طی هزارهتقسیم کاری

این تقسیم کار . ای ارادی نیست است، فرآورده ها تکامل یافته  قضائی دولت
باین دلیل جا افتاد که از کارکردی مقتضی با شرائط معینی برخوردار بوده 

 . است
  او باید با شتاب مصوباتی برای. قوه اجرائی باید عمل کند

 هیبتی . الفور بکارگیرد ها را فی های ویژه تصویب کند و آن موقعیت
  ترین و تواند با شتاب فرد می. بزرگ مناسب چنین کاری نیست

گیری  چنین تصمیم جنگ که به یک. ترین تصمیمات را بگیرد مصمم
  آوردکه تقریبأ از قدرت ای را بوجود می نیازمند است، فرمانده

 . گیری فردی برخوردار است تصمیم
بهمین دلیل نیز در رأس قوه اجرائی همیشه رهبری چون یک شاه، 

حتی پارلمان نیز . وزیر و غیره قرار دارد جمهور، یک نخست یک رئیس
 کمیسیون رفاء 1793در مارس . نتوانست خود را از این اجبار رها سازد

این .  عضو بود12 و سپس 9اجتماعی را بوجود آورد که در ابتدا دارای 

ها و  توانست کارمندان و ژنرال ن ورای وزیران قرار داشت، میکمیسیو
چنین کمیسارها را با اختیاراتی نامحدود برگزیند، خالصه آن که صاحب  هم

حتی برای .  واقعی نه پارلمان، بلکه این کمیسیون بودSouveränاختیار 
های ناگهانی و تضمین کار قاطعانه تعداد اعضای این کمیسیون  گیری تصمیم

بهمین دلیل اعضای آن به سه گروه کار تقسیم شدند که . بسیار زیاد بود
کرد و گروه دوم پلیس سیاسی را  یک گروه نیازهای جنگ را تأمین می

مابقی . ها را برقرار ساخته بود نمود و گروه سوم ارتباط با استان اداره می
 .اعضای کمیسیون بیرون از پاریس فعال بودند

جنگ و گروهی  رسانی به ها، یعنی گروه کمک  هدو گروه از این گرو
ای برخوردار گشتند و در  کرد، از اهمیت ویژه که پلیس سیاسی را اداره می

کرد، در اینجا  هر یک از این دو گروه یک مرد بود که گروه را رهبری می
سرانجام روبسپیر از بیشترین . Robespiere و در آنجا روبسپیر Carnotکارنو 

در حقیقت ترس از دیکتاتوری تا انحالل پارلمان . دار گشتقدرت برخور
 . ،  گریبانش را رها نساخت1794)  ژوئیه27( ترمیدور 9در 

حتی در آن زمان نیز در نهایت قدرت اجرائی گریبان خود را از چنگال 
قدرت قانونگذار رها ساخت و قدرت واقعییات سبب شد تا قدرت در دستان 

 .کمی تمرکز یابد
طلبد که قدرت اجرائی در اختیار هئیت کوچکی قرار  چیزها میطبیعت 

. ایم گیرد، در حالی که در رابطه با شورای قانونگذاری با عکس آن مواجه
های ابتدائی باالترین  این شورا جانشین شورای خلق است، که در همبائی

شورای خلق برای مقاصد معینی کارمندانی اداری و . قدرت همبائی بود
چنان در اختیار  قانونگذاری و کنترل کارمندان اما هم. گزید ا برمیقضائی ر

های ابتدائی با پیدایش قدرت  هنگامی که همبائی. شورای خلق قرار داشت
دولتی در درون یک دولت با یکدیگر متحد شدند، تعداد جمعیت آنها زیاد 

قه برای ای وسیع بسیار پراکنده بود تا بتوان آنها را در یک منط و در منطقه
این یکی از عللی بود . تشکیل شورای خلق  و مشورت دور هم جمع نمود

که سبب شد تا پس از پیدایش دولت، قدرت اجرائی بتدریج خود را از 
های قانونگذاری و  خواست و اراده خلق مستقل و هر چه بیشتر قدرت

 قضائی را بخود وابسته سازد و آریستوکراتی را جانشین دمکراسی ابتدائی
دمکراسی نو که پس از پیدایش و نیرومند شدن شهرها سرانجام . گرداند

مثابه باالترین  شورای خلق به توانست به دیگربار بوجود آمد، دیگر نمی
این دمکراسی باید  شکل نمایندگی خلق را برگزیند . قدرت دولتی بازگردد

انائی هائی که از تو که در آن تمامی امکانات محلی دولت و تمامی خواست
اعتبار بخشیدن بخود برخوردارند، بتوانند تا آنجا که ممکن است، حضور 

 . داشته باشند
برای نهادی که . بهمین دلیل نیز این نها دارای اعضای زیادی است

. خواهد انجمنی مشورتی و نه تظاهراتی باشد، باید مرزهائی موجود باشد می
ز چنین مرزی فراتر گسترش هر چه بیشتر انجمنی قانونگذار قاعدتأ ا

.  تن باشد500 تا 400ها باید بین  در دوران ما تعداد اعضای پارلمان. رود می
  1789های پادشاهی فرانسه در سال  در حالی که تعداد اعضای شورای رسته

 تن از 300 تن از آنها از میان رسته سوم، 600 تن بود، که 1200برابر با 
تعداد . شدند ز میان رسته دوم برگزیده میهمان تعداد ا میان رسته نخست و به

 تن بود 745هائی که پس از انقالب بوجود آمدند، برابر با  اعضای پارلمان
حتی در هنگام تعیین . کردند گاه همگی آنها در پارلمان شرکت نمی که هیچ

 .  نماینده حضور داشتند721سرنوشت لوئی شانزدهم 
از همان آغاز دستگاهی نهادی که از چندین صد تن تشکیل گردد، 

 . عمل برای اداره قدرت اجرائی است بی
ما در . پارچگی نیاز است برای کارکرد قاطعانه آن به قاطعیت و یک

باال بدان اشاره کردیم که در حال حاضر در دوران ائتالف حکومتی بسر 
و بیان این واقعیت نه فقط سبب خوشحالی نیست، بلکه نوعی . بریم می

اما . شاید نیز به نوعی حکومت ضد پرولتری منجر گرددشرارت است و 
کارهای سترگ دست زند، باید یکدست  خواهد به حکومتی که می

homogenما این انتظار را داریم که پس از سپری شدن دوران .  باشد
    های سوسیالیستی ناب،  های ائتالفی و آغاز حکومت حکومت
   ی ما آن است که به کوتاهوظیفه اصل. های زیادی آغاز شوند پیشرفت

توانیم به قوه اجرائیه  اما چگونه می. شدن عمر مرحله نخست همت گماریم
        ناب سوسیالیستی دست یابیم، آن هم در زمانی که کارکرد قوه
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  های قانونگذاری قرار دارد که در آنها اپوزیسیون اجرائی در رابطه باقوه
  ؟ضد سوسیالیستی نیرومندی حضور دارد

 واحد هم قدرت  هد انجمنی که در آنٍِ چنین تاریخ به ما نشان می هم
  تواند در درون خود اپوزیسیونی را  اجرائی و هم قانونگذار است، نمی

تازه پارلمان حقوق قدرت اجرائی را بخود واگذار کرده بود که . تحمل کند
  نگرش  تن از اعضای خود داد که دارای34رای به اخراج و زندانی ساختن 

 تن دیگر از نمایندگان 73پس از آن . بودند) ژیراندیست(سیاسی دیگری 
آنها که نتوانستند بگریزند، به تیغه . همان سرنوشت دچار شدند پارلمان به

پس از آن دانتون و دوستانش که عضو پارلمان . گیوتین سپرده شدند
روبسپیر و بودند، به چوبه دار آویخته شدند، در پی آنان سرانجام نوبت 

 . هوادارانش گشت
غایت مزاحم و  وجود اپوزیسیون در درون یک نهاد اجرائی امری به

   اما این امر برای پارلمانی که باید قوانینی را. حتی فسادانگیز است
 کند که بتوانند در برابر هر گونه انتقاد دوام آورند، امری  تصویب 

سادگی  تواند به یحزبی که قدرت را در دست دارد، م. ضروری است
شوند، نبیند و فقط به حقوقی  های لوایح ناشی می اشتباهاتی را که از طرح
سازد و نه به وظایفی که او  هایش را برآورده می توجه کند که خواست

   بدون وجود اپوزیسیونی که به سویه قدرت . کند مردم تحمیل می به
جانبه تمامی  ی همهموجود توجه ندارد و حتی دشمن آن است، امکان بررس

حزب . دشواری ممکن است شوند، به نتایجی که از یک قانون ناشی می
دور دارد، باید  حاکم، هرگاه بخواهد قوانین خود را از تمامی نقاط ضعف به

 . خود خواستار وجود اپوزیسیون در پارلمان باشد
   های قوانین را با  ها برای آن که بتوان طرح های پارلمان نامه نظام

های  طرح. کنند دقت بررسی کرد، آهنگ گذار قوانین را بسیار کند می
ها و غیره مورد مشورت   مرحله بگذرند و در کمیسیون قوانین باید از سه

در حالی که قدرت اجرائی باید در موقعیتی باشد که بتواند . قرار گیرند
 .های خود را بگیرد گری دیگران تصمیم فورأ و بدون دخالت

هائی که در  ری موارد روند بطئی اداری و نیز سخنرانیدر بسیا
   ها نزد ما به  گردند تا آن سخنرانی شوند، سبب می ها ایراد می پارلمان
شوند، جلوه  ای که در بازارهای مکاره ایراد می های مسخره  سخنرانی گونه

 انگیز تنها بدبختانه این سرنوشت غم. سازند کنند که پیشرفتی را هویدا نمی
چون دیگر نهادهای مشورتی  ها هم پارلمان. شود ها محدود نمی پارلمان به
ای مواجه شوند که سبب اتالف وقت  های بیهوده گوئی توانند با خطر یاوه می
های  ها، کنگره بهمین دلیل نیز برخی مدعی هستند که در پارلمان. شود می

کنند؟ چه   می ها برخی بیش از اندازه وراجی حزبی و یا دیگر گردهمائی
مندند، خود در ردیف وراجان  های پارلمانی گله بسیار کسانی که از وراجی

 . قرار دارند
توانست شوراها را به  ، یعنی زمانی که لنین هنوز نمی1917ر تابستان د

ی خرده  قهرمانان مکتب پوسیده«: ساز خود برقصاند، چنین نوشت
، Zeretelliها  و تسرتلی) Stobeleff) 61ها  بورژوازی از قبیل اسوبلف 

اند شوراها را  توانسته Awksentiefها  و آوکسنتیفTschernoff ها چرنف
چون منفورترین پارلمانتاریسم بورژوائی پوسانده و به  نیز هم

 ).62 (»های پوچی مبدل سازند پرگوخانه
 های مشورتی آن است که در  ها با دیگر انجمن فرق پارلمان

 آن که نمایندگانش بر اساس حق رأی همگانی شرط  ها، به پارلمان
توانند  برگزیده شوند، تمامی طبقات بزرگ و احزاب اجتماعی می

 شود تا مذاکرات  درست همین امر سبب می. هایشان را بزنند حرف
  پارلمانی نه تنها پر اهمیت بلکه حتی بسیار دشوار شود و بسیاری از

خوانند، از خود  نوند و میش های پارلمانی را می کسانی که سخنرانی
دهند، زیرا برای مواضع نمایندگان مخالف اهمیتی قائل  صبری نشان می بی

 . نیستند
های مفت و توخالی زده  ها حرف تردیدی نیست که غالبأ در پارلمان

شوند، اما پیدایش چنین وضعیتی را  شود که سبب پیشرفت جامعه نمی می
ه حساب تناسب نیروهای اجتماعی حساب پارلمان بلکه باید ب نباید به
ها بازتاب دهنده سرشت طبقات و احزابی است  سرشت پارلمان. گذاشت

هرگاه این طبقات و احزاب ارتجاعی و ترسو . که در پارلمان سلطه دارند
ها  آن دسته از انقالبیونی که از پارلمان. باشند، پارلمان نیز چنان خواهد بود

هم در وضعیتی که پرولتاریای   دست زند، آنطلبند برای آنها به انقالب می

بیرون از پارلمان از نیروی ضروری برای سلطه بر دولت برخوردار نیست، 
 . مدام از پارلمانتاریسم مأیوس خواهند بود

اند پرولتاریا را ارضاء کنند، گناه  ها تا کنون نتوانسته این که پارلمان
ولتاریا در جامعه نیروی ضعیفی این نهاد نبوده، بلکه ناشی از آن است که پر

این امر سبب نازائی . کار بدل گشته است بورژوازی به نیروئی محافظه. است
وجه  هیچ تا زمانی که چنین است، وضع موجود را به. ها شده است پارلمان

های اجرائی و  را دگرگون سازیم و قوه توان تغییر داد، حتی اگر پارلمان نمی
 . یوندیمپ قانونگذار را درهم به
اما نادرست خواهد . تفاوت بود توان بی شکل یک نهاد نمی البته نسبت به
توان محتوا را نیز دگرگون  پنداریم که با تغییر شکل می بود، هرگاه به

 . ساخت
کافی است که تناسب نیروی احزاب را تغییر دهیم و حزب 

 گردد، سوسیالیستی مصمم و قاطعی در میان خلق از اکثریت آرأ برخوردار
بدل خواهد گشت » کارا«در آن صورت خواهیم دید که پارلمان به نهادی 

و آسیاب پارلمان، حتی اگر کارش محدود به قانونگذاری باشد، باز آرد 
 .فراوانی خواهد سائید

کارش تنها . باشد عالوه بر آن پارلمان دارای کارکرد دیگری نیز می
که باید تالش کند تا آن قوانین آن نیست که قوانین را فرمولبندی کند و بل

در این رابطه باید کارکرد قوه اجرائیه و نیز . مورد توجه قرار گیرند
 . بکارگیری ابزار دولتی را کنترل کند

اند، کنترلی  آنجا که قوای اجرائی و قانونگذار در یک دست متحد شده
 گیرد و این خطر وجود دارد که قوه اجرائی در برابر مردم انجام نمی

قوای اجرائی ] فرانسه[در پیش دیدیم از زمانی که پارلمان . قدرقدرت گردد
تواند  و قانونگذار را درهم آمیخت، مداومأ ترس از آن داشت که این امر می

را » رو مال«روبسپیر راه . و چنین نیز شد. سبب پیدایش دیکتاتوری گردد
 . قدرت رسیدن ناپلئون هموار ساخت برای به

مطرح ساخته » جنگ داخلی«هدافی که مارکس در اثر خود این امر با ا
مستقل «او خواهان آن است که حکومت باید به . است، در تضاد قرار دارد

کارکردهای مجاز قدرت «. پایان دهد» نسبت به ملت« خود »و برتر بودن
دهد، گرفته  ای که خود را فراسوی جامعه قرار می از قوه« باید »حکومتی

 . »مین مسئول جامعه پس داده شودگردد و به خاد
یک هئیت نمایندگی ملی در «مارکس در رابطه با کلیت دولت 

با » یک حکومت مرکزی« را مد نظر داشت که در برابر »پاریس
این امر چیز دیگری . گرفت  قرار می»کارکردهای اندک،اما مهمی«

 نیست، مگر جدا ساختن قوای کارکردی از قانونگذاری که گویا مارکس
 . در رابطه با کمون خواستار حذف آن بود

این نکته، تردید زیادی وجود دارد که مارکس برای دولت و  با توجه به
اما حتی اگر مارکس . ای بود خواستار نهادهای مشابه) 63(شهرها و روستاها 

در پی آن بود که تمامی قدرت دولتی را در یک نهاد متحد سازد، باز در 
توانیم بیابیم مگر تأثیرات واپسین انقالب  ی را نمیاین خواسته چیز دیگر

مثابه انقالب مورد بررسی قرار  کبیر بورژوائی که اشکال آن را اصوأل به
های خویش  دادن، تا زمانی موجه بود که شرائط انقالب پرولتری با ویژگی

هنوز بطور واضح تکامل نیافته بود، امری که در دوران نسل کنونی تحقق 
 . یافته است

ماندگی  پس تکیه بلشویسم بر اشکال انقالب بورژوائی خود بیان عقب
اما طنز ویژه تاریخ آن است که . مناسباتی است که در روسیه وجود دارد

جوید که مشخصه  های دمکراسی پرولتری را در نهادهائی می گی لنین ویژه
ی ای از دمکراس مانده اند و یا آن که از وضعیت عقب انقالب بورژوائی

 .  گیرند  نشأت می بورژوائی
  

 :ها پانویس
 .»که اینک یکی از مردان مورد اعتماد جماهیر شوروی است «-61
های خارجی،  زبان لنین، منتخبات آثار به زبان فارسی، انتشارات ادارۀ نشریان به -62

 .276، جلد دو، قسمت اول، صفحه 1953مسکو، 
 . برگزیده شده استGemeindeدر اینجا معادل شهرها و روستاها برای واژه  -63
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 ... در ضرورت تشکیل
 

از این دو جریان، بر سرِ دگرگون شدنِ ماهیت سوسیال دمکراسی 
از حزبی در اوان کارگری به حزبی اکنون بورژوایی، میان کسانی که 

داری و گرایش  ی سرمایه خود را به درستی تئوری مارکس از جامعه
تر  دانند، کم به تاریخ پایبند میتاریخی آن و هم چنین نگرش مادی او 

ی تغییر ماهیت حزب بلشویک از حزبی  ولی درباره. اختالفی وجود دارد
ی تصریح شده از مارکس  در اوان پرولتاریایی که دقیقاً آن دو مشخصه

داد به حزبی با  های نظری و عملی خود مد نظر قرار می را در فعالیت
هنوز هم به رغم داوری تاریخ، ایدئولوژی سوسیالیسم خرده بورژوایی، 

از این رو بخش مهمی از آن مقاالت به بررسی . اختالف وجود دارد
تزهای « به »...دو تاکتیک«از -دگرگونی در نظرات لنین در این رابطه

البته گفتنی . ترین عنصر تأثیر گذارنده، پرداخت به عنوان مهم» آوریل
ی روسیه بعد از  مل جامعهبررسی روند تکا: در این باره هنوز زیاد است

 .ی استالینیسم و غیره، که امری ضروری است لنین، پدیده
هایی در  تر این موضوع از چارچوب مقاله ولی بررسی بیش 
از این .  خارج و درخورِ امکانات یک کتاب است»طرحی نو«ی  نشریه

، سعی خواهم باشد  میها ی کنونی که بخش پایانی این مقاله رو در مقاله
 ایران )کمونیست(های یک حزب سوسیالیست  ی مشخصه د دربارهکر

سازد، نظر  تر خود را نمایان می که ضرورت تشکیل آن هر روز بیش
 .خود را بیان دارم

  
 )کمونیستی(مشخصات حزبی سوسیالیستی  

شاید در ابتدا در رابطه با عنوان چنین حزبی، سوسیالیستی یا  
 .شدکمونیستی، توضیحی کوتاه مفید با

توان رها از بار تاریخی  امروزه هیچ یک از این دو واژه را نمی 
سوسیالیسم واقعاً «که جریان دگرگونی سوسیال دمکراسی و حاکمیت 

عنوان سوسیالیسم مترادف .  بر آن بار کرده است به کار برد»موجود
شده است با سرشت احزاب سوسیال دمکرات، سوسیالیست، کارگری و 

ی  مونیسم با حزب بلشویکِ پس از انقالب فوریه و عنوان ک.غیره
 .، دیکتاتوری حزبی، استالینیسم و غیره1917

های منفی در معنای این  ولی برای نخستین بار نیست که مصداق
دو صفت برای مشخص کردن محتوای تاریخی و اجتماعی حزبی 

 .کارگری وارد شده است
مانیفست «ددِ ار نگاشته شده برای انتشار مجتانگلس در پیشگف 

دهد که او و مارکس نیز   توضیح می1888 در ژانویه »حزب کمونیست
ی  به هنگام نام گذاری آن مانیفستِ تاریخی در انتخاب واژه

آنان در آن . اند سوسیالیست یا کمونیست با مشکلی همانند روبرو بوده
دهد، آن مانیفست را مانیفست  هنگام، بنا بر توضیحی که انگلس می

تر از  نامند چون در آن زمان سوسیالیسم باری منفی مونیست میحزب ک
 که لنین و »ارمغانی« به دلیل ،ی کمونیسم امروزه واژه. کمونیسم داشت

جانشینان او تحت نام دستاورد حزبی کمونیستی در هیئتِ سوسیالیسم 
تر از سوسیالیسم داشته   شاید باری منفیؤروسی برای بشریت آوردند

ای منفی یک  ی کمونیسم به معنای مقوله رداشت از واژهزیرا ب. باشد
ای یک   تقریباً به گونه»حزب کمونیست«از عنوان . تر است دست

شود با برنامه، سیاست و سوسیالیسمی همانند  دست، حزبی فهمیده می
 . اقمار آن حاکم شد کشورهایه در روسیه وکآن 

 در چارچوب بسیاری از کسانی که آن سوسیالیسم را امروزه حتا
انگارند و  ای سوسیالیستی می نظرات مارکس و تصورات او از جامعه

ی لنین، استالین و   به شیوهرا» دیکتاتوری پرولتاریا«کنند،  تأیید می
بنا بر این، از آن جا که هر حزبی نیاز به . کنند جانشینان آنان نفی می

جتماعی نامی دارد که تا حدودی معرف ماهیت و محتوای تاریخی و ا
ی   به اندازه»حزب سوسیالیست«آن باشد، به ناگزیر شاید انتخاب نام 

به هر حال هر چند نام معرف .  بار منفی نداشته باشد»حزب کمونیست«
همان . تر دارد عمل آن است ماهیت حزب است اما آن چه اهمیت بیش

 .طور که تاریخ بارها نشان داده است
ابِ دو جریان بزرگی که تا گفته شد که خطای بزرگ احز. باری 

اند،  کنون بر سرنوشت جنبش کارگری و سوسیالیستی مسلط بوده
احزابِ از نوع سوسیال دمکراسی از یک سو و احزاب از نوع بلشویکی 

ای را که  از سوی دیگر، در این بوده است که دو تکلیف یا دو وظیفه
 از هر حزب سوسیالیست پرولتری که نتایج تحلیل اقتصادی مارکس

ی سرمایه داری و دریافت مادی وی از تاریخ و کاربردِ روش  جامعه
 البته در کلیتِ آن و -داند دیالکتیکی در تحلیل و شناخت را درست می

های  ی منافع و خواست  در این بوده است که دو جنبه-نه واژه به واژه
گیرد، منافع و  پرولتاریا را که از سرشت طبقاتی آن منشاء می

ی بورژوازی زندگی و کار  ای آنی و کنونی، چون در جامعهه خواست
ای  های تاریخی، مبارزه برای استقرار جامعه کند، و منافع و خواست می

سوسیالیستی، به عنوان یک کلیت واحد مد نظر قرار نداده بلکه هر یک، 
به راست روی و  در نتیجه یکی. یک جنبه از آن را مطلق کرده است

 .ار شده استیکی به چپ روی دچ
در گذشته برای پاسخ دادن به این واقعیت، دست کم احزاب از  

. کردند های حداقل و حداکثر تدوین می نوع بلشویکی، برای خود برنامه
در عمل باز یکی از دو . ها فقط در حرف بود ولی پایبندی به این برنامه

 .شد جنبه مطلق می
این بوده است که ی ذهنی و فکری همواره  یکی از خطاهای عمده 

  بهفتههای متفاوت و متضاد تشکیل یا کلیتی واحد را که از لحظه
ای استقالل مطلق داده  های جدا جدا از هم تقسیم کرده، به هر جنبه جنبه

 .کنیم های دیگر را فراموش می و جنبه یا جنبه
 

 و وی همواره هاین موضوع در زمان حیات مارکس نیز وجود داشت
. های زیادی وجود دارد در این باره نمونه. کرده است یبا آن مبارزه م

 1879ای است که مارکس و انگلس در سپتامبر  ها نامه یکی از این نمونه
بکنِشت، ویلهلم براکه و دیگران در رابطه با یبه آگوست بِبِل، ویلهلم ل

ی  سالنامه«اند که هوشبِرگ، ادوارد برنشتاین و شرام در  ای نوشته مقاله
 در انتقاد به روش فعالیت حزب سوسیال »اجتماعی و سیاسیعلوم 

یاران «در این مقاله، به قول مارکس . اند دمکرات آلمان چاپ کرده
اش انتقاد   به روش حزب در فعالیت سیاسی و انتشاراتی»ی زوریخ ثالثه
آن را در لحن خشن و در دفاع از منافع پرولتاریا یک جانبه . اند کرده
هایمان  امیدواریم حرف«نویسند  ی خود می  سه نفر در مقالهآن. اند نامیده

هایمان را به دست  حزب و برنامه«خواهیم  ، ما نمی»به درستی درک شود
صرف  فراموشی بسپاریم، ولی معتقدیم، چنانچه تمامی نیرو و توانمان را

ی  های سال و به اندازه های نزدیک کنیم، برای سال یابی به هدف دست
هایی که به هر تقدیر، قبل از آن که   هدف.خواهیم داشتکافی کار 
ی تحقق اهداف دراز مدت اندیشه کرد، باید به دست آورده  بتوان درباره

آن گاه بورژوازی، خرده «گوید  و مارکس در این رابطه می. »شوند
به (بورژوازی و کارگران نیز فوج فوج به ما خواهند پیوست کسانی که، 

به ... های بلند مدت ما در حال حاضر با طرح خواست« )قول یاران ثالثه
 .»افتند وحشت می

ی حزب نباید فراموش  برنامه«دهند  مارکس و انگلس ادامه می 
ی حزب پذیرفته  برنامه.  برای مدت نامعلوم-شود، بل فقط به تعویق افتد

شود، اما در واقع نه برای خویشتن و دوران حیات خود، که به عنوان  می
تمامی نیرو و "در این بین اما . ریگی برای فرزندان و اخالف آنانمرده 
های نظام اجتماعی  ها و وصله پینه دوزی  صرف بیهوده کاری"توان

گیرد و در  داری خواهد شد تا چنین بنماید که کاری صورت می سرمایه
ما به «دهند   و سپس ادامه می»عین حال بورژوازی نیز به وحشت نیفتد

:  نهادن انترناسیونال، به وضوح شعار مبارزه را مشخص کردیمهنگام بنیان
از این رو . ی کارگر انجام گیرد رهایی طبقه کارگر باید به دست طبقه

دارند، کارگران  توانیم با افرادی همراه شویم که آشکارا اعالم می نمی
باشند و باید از باال، یعنی به مدد  فاقد فرهنگ الزم برای رهایی خود می

 .»کننددوست، رهایی پیدا  رژوازی بزرگ و خرده بورژوازی نوعبو
در این نامه مارکس به روشنی رابطه و پیوند درونی میانِ شعارها و  

های کنونی و آتی مبارزه و فعالیت حزبی سوسیالیستی  خواست
ی حزب انعکاس یابد و در فعالیت   را که باید در برنامه»کمونیستی«

 به آن عمل شود، که برای نخستین بار در نظری و عملی آن همواره
این را که تا . کند  بار دیگر تأیید می،مانیفست کمونیست مطرح شده بود

چه اندازه حق با مارکس بوده است تاریخ احزاب از نوع سوسیال 
 .ای تراژیک نشان داده است دمکرات و از نوع بلشویک به گونه
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زبی سوسیالیستی در  با توجه به آن چه گفته شد ح،بر این بنا 
ی کارگران در  های فوری و بالواسطه ایران باید هم از منافع و خواست

داری دفاع کند و در  ای با مناسبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه جامعه
ها با تمام توانایی و تعهد  مبارزات کارگران برای دست یافتن به آن

 یعنی از ، آنانزمان از منافع آتی شرکت کند و هم در عین حال و هم
داری و دست یافتن  ی سرمایه جنبش سوسیالیستی برای برانداختن جامعه

های نظری و هم در فعالیت عملی در سطح  به سوسیالیسم، هم در زمینه
 .ملی و جهانی مبارزه و فعالیت کند

ی  ، تا آنجا که به اوضاع احوال کنونی در جامعهدر عمل این امر 
ین معنی است که حزب باید برای به دست  به اشود ایران مربوط می

آوردن آزادی، استقرار نظامی مردمی و حقوق دمکراتیک، رفاه و بهبود 
وضع کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه فعالیت و در مبارزات 
عمومی در این راه شرکت کند ولی باید همواره استقالل نظری و 

گز نباید برای به سیاسی و ماهیت پرولتری خود را حفظ کند و هر
ها و نظام  دست آوردن این اهداف از نقد نظری از سرشت بورژوایی آن

حزب هرگز و در هیچ شرایطی نباید برای به دست . صرف نظر کند
ای ارایه دهد که  هایی بزند یا برنامه آوردن پشتیبانی و آرای مردم حرف

 هرگز نباید برای مثال حزب. آشکار یا پنهان در تأیید نظام موجود باشد
در صدد به دست گرفتن قدرت دولتی به تنهایی یا در ائتالف با 

داری باشد و بدین منظور برای به دست آوردن  دیگران، در نظام سرمایه
ای ارایه دهد که ماهیت مستقل و  هایی بزند یا برنامه آرای مردم حرف

 پرولتاریایی آن را نفی کند و آن را به سطح حزبی خرده بورژوایی
 .تنزل دهد

ها و مشکالتی را  روشن است که در چارچوب یک مقاله پرسش 
این امر . توان طرح و بررسی کرد نمی، که در رابطه با آن چه گفته شد

امید . تری دارد همان طور که پیش از این گفته شد نیاز به جای بیش
در تری  ی مفصل  در نوشته راها ای نزدیک آن است که بتوانم در آینده

 .تیار عموم قرار دهماخ
 

 ... در انتظار مبارزه 
 

نژاد با پشتیبانی باند مصباح خیلی  اما اکنون دولت اسالمی احمدی
پارچه شده و تمام نیروی سپاه و بسیج و سایر  تر از گذشته یک بیش
ها که از همین حاال شروع   گروه این. های قدرت را در دست دارد اهرم
پیش برند،  غایت ارتجاعی خود را به های به اند بطور خزنده خواست کرده

ها دست بر روی امکانات  زودی بخاطر سکوت پائینی ممکن است به
داران حکومت اسالمی را عوض کنند  ها بگذارند و تیول مالی سایر جناح

 . ها خواهد بود های درونی باالئی و این خود آغاز درگیری
نژاد با   احمدی-باحها از سوی جناح مص رسد که درگیری نظر می به

نور «ها و بخور و ببرهائی که از سوی  ادعای کنترل مالی سایر جناح
چون خانواده رفسنجانی و  ها هم ی وابسته باین جناح»ها چشمی

وابستگانش انجام گرفته، شروع شود و یکی دو چهره وابسته باین 
های چپاولگر دستگیر، زندانی و محاکمه شوند تا به محرومین  جناح

امعه الغاء شود که حکومت جدید از منافع و خواست آنها پشتیبانی ج
های مصادره شده با  حتی ممکن است که بخشی از چنین پول. کند می

همه شواهد . ژست کمک به محرومین به سفره مستضعفین ریخته شود
دهند که جناح مصباح در پی آن است که با محروم ساختن  نشان می

منابع مالی دولت، حوزه اقتدار آنها را محدود های رقیب از  دیگر جناح
چنان که در  اما هم. سازد تا بتواند حوزه اقتدار خود را گسترش دهد

های دیگر هیئت حاکمه میدان را بدون مبارزه به  گذشته دیدیم، جناح
رقیب واگذار نخواهند کرد و چه بسا مجبور شوند از  اقدامات خالف 

دارند، چنانچه در گذشته نیز وجود های دیگر پرده بر قانون جناح
های  های غیرقانونی در بنادر کشور در نتیجه دعوای درونی جناح اسکله

رسد که این مبارزه تازه  نظر می بهر حال چنین به. حاکمیت علنی گشت
 . آغاز شده و سرانجام آن هنوز قابل تشخیص نیست

 از هم مند است، ای نیز بهره جناح مصباح که از پشتیبانی خامنه
معروف  های نهی از منکر و امر به ایجادگروه  به اینک شروع کرده است

همراه با قضات سیار و دستورات غالظ و شداد برای مجریان حکومتی 
ها و شهرها دادن و نیز ایجاد تحریکات در  در تهران و سایر استان

را » در خطر«کردستان و آذربایجان و خوزستان و بلوچستان، ایاالت 
حالت  نظامی به رت شهرهای حفاظت شده با حکومت نظامی یا شبهبصو

گیری از شرائط جدید و خطر حمله امریکا،  غیرعادی درآورند، با بهره
گر چه ممکن است از پول نفت و . مردم را بیشتر تحت فشار قرار دهند

 .هائی اضافه شود سفره فقیران، مقداری نان به یا با ژست کمک به
که »  غُرمائی«ا دست گذاشتن بر روی امتیازات و رسد ب نظر می به

بسیاری از سردمداران حکومت در اختیار دارند و کوشش در تعویض 
ها را دامن زنند  خواران در باال ناراحتی دولت اسالمی و رانت» وران بهره«

کاسه دولت وارد  نفت که به» اهللا بختکی«و در پائین شاید از پول 
اما این تضاد در تقسیم . یر را آرام نگهدارندشود، مقداری توده فق می

های درونی در  غنائم بدست آمده از اموال مردم ایران احتمال توطئه
کند و اگر در دسته گرگان  سطوح باالی حکومت اسالمی را زیاد می

 دیگر شروع شود، معلوم نیست کار تا کجا پیش برود؟ خوردن یک
ن در مقابل فشارهائی اگر مردم بخصوص جوانان، زنان و کارگرا

های مقاومت را بیابند، دعوای  افزایش کرده است، بتوانند راه که شروع به
های حکومت اسالمی باال خواهد گرفت و سازماندهی   درونی جناح

ها علیه حکومت  تواند گشاینده جبهه مبارزه توده نیروهای زیر فشار می
 .اسالمی گردد و سراشیب سقوط رژیم را تندتر گرداند

ظاهر  نژاد که خود را به احمدی» گر دولت معجزه«حال  تا به
بند کارگران و اعدام مبارزان  بزن و به دهد، فقط به پناه نشان می مستضعف

در کنار آن . در شهرهای کردستان و دیگر نقاط اقدام نموده است
نژاد در نیویورک و شرکت او در شصتمین سالگرد  حضور احمدی

تحد و مذاکره او با وزیران خارجه سه کشور تأسیس سازمان ملل م
سازی اورانیوم ایران آشکار ساخت که  اروپائی درباره صنایع غنی

ای خود حاضر است با رژیم  اتحادیه اروپا برای تأمین منافع منطقه
چنان  اسالمی کنار آید و در این رابطه بر تأمین حقوق بشر در ایران آن

 .   زدکه الزم و ضروری است، اصرار نور
های افشاءگرایانه و  آنچه مسلم است باید منتظر اولین درگیری

تا بحال همه در انتظار . های هیئت حاکمه بود آمیز میان جناح خشونت
با نمودار شدن . های حاکمیت هستند نمودهای اولیه مبارزه درونی جناح

ان تواند برای مبارزه مردم ایر های این نبرد درونی زمینه می اولین جرقه
 . علیه این رژیم قرون وسطائی فراهم گردد

 
 ... ی تزهائی درباره

 
بـه معنـای    » بحران سیاسی «مورد بحث ما،    » بحران«. تصریح کنیم 
بحران . ها نیست بحران سیاسی رژیم یا احزاب و سازمان. رایج کلمه نیست

مختلـفِ   های کارهای سیاسی از طرف جناح ها و راه ها، استراتژی   تاکتیک
ـ »پدیـدار  پـی «ها همـه      این. رت یا در اپوزیسیون نیست    در قد  . )2(د      ان
 بحران سیاستِ« که اند تری تر و عمیق ای ریشه» بحران« از یک هایی نشانه

بارت ه عب. تماعی، نام دارداج   -  ، چون پدیداری تاریخی   »واقعاً موجـود  
نـامیم، پدیـداری موضـعی،       مـی » سیاست بحران« که    را دیگر، آن چه  

 و اوضـاع و احـوال       ویـژه تنها، حاصل شـرایط     . و موقت نیست  محدود  
 شامل حالِ  فعاالن   تنهانیست که     نابهنجار یوضع.  نیست معینیتاریخی  

 …  باشد،ی ایران زده ی  استبداد ، چون جامعهخاصیای  جامعهسیاسی در 
، بحرانـی اسـت سـاختاری و    »سیاسی فعالیت« و  »سیاست« بحران

 پدیدار عصر جدیـد اسـت کـه         . ملی و جهانی   بنیادی، مداوم و مقاوم،     
 هم  ،دارد) صرف نظر از ملیت آن(» سیاسی«ریشه هم در بینش و تفکر  

 .های سازمانی و نهادین در عمل و اسلوب کار و هم  در شکل
 کـه   )3(  جهانی  منتقد بسته با جریان چپ     ی این جستار، هم     نگارنده
مت خواه و منسوخ گذشته های تما ها و سیستم نقد و نفی بینشدر راستای 
 از  دیگـر  یا   مضـمون، شـکل و شـیوه        ورزد تـا   ، تالش مـی   و کنـونی  

 این  -را ابداع نماید  » عمومی امر«گری در     مشارکت شهروندی و دخالت   
هـا    از مـدت - دیگر استیقدر توفیق حاصل شود، بحث ه  که در این راه چ    

ت گسسـ  در   مسیرهای بدیلی پیش بر این باور بوده و هست که  کشف           
یکـی از  بایـد  ام،   نامیـده » سیاست واقعاً موجود  « از آن چه که      بنیادین

 . اصلی جنبش فکری امروزی ما را تشکیل دهدانگیزهای لهئمس
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را » سیاسـت واقعـاً موجـود     «، پدیدارِ   هائی    مقالهتر، طی سلسله     پیش
در این جا چهار محور اصلی آن       . )4( ام  مورد بحث و مطالعه قرار داده     

 .کنم  میرا  بازگو
 :عبارت است از» سیاست واقعاً موجود«
ــار و  کــرداری تخصصــی، حــرفه  حــوزه-1 ای،  انحصــاری و  ی گفت

    Res publica »عمـومی  امر«ی آن چه که   اختصاصی در  زمینه   
استوار بر تقسـیم     ای  حوزه. نامند و متعلق به همگان است      می) 5(

 و »طبیعی«ت   که به صور    مراتبی  کاری اجتماعی و نظمی سلسله    
 .کنند  در ذهنیت عمومی جلوه می»عقالنی«

چنان   ین هم  ا بر بنا() 6( »مسیحایی«یا  » بخشانه نجات« گفتمانی   -2
ی  بــا وعــده) »ســکوالر« لــیکن )7( »خــویی دیــن«آغشــته بــه 

 و  »حـق « مدعی انحصاری    .گرا  ساز و مطلق     توهم .رستگاری بشر 
 .»حقیقت«

 و  )10( سـاز   ، سیستم )9( ساز  انه، یگ )8(  و منشی یکسونگر     بینش -3
     »بغرنجـی «بنابراین در تقابل بـا آن بیـنش و منشـی کـه          . باور  ایقان

 .دهد  قرار می»مرکز« را در »ناایقانی«و » گانگی چند« ،)11(
پـس در نهایـت و بـالقوه    .  نظر و عمل معطوف به دولـت و قـدرت       -4

 و گــر طلــب، ســلطه آمـاده بــرای تبــدیل شـدن بــه رونــدی اقتـدار   
 .خواه تمامت

» فعالیت سیاسی «و  » سیاست حبران«های   در پرتو مبانی فوق، شاخص    
 . ميده  نشان می تز١٢در ایران را در 

 ناپیدا» مردم« - 1
. خـورد  میقسم  » مردم«رایج و غالب امروزه، به      » سیاسی«گفتمان  

شود و راه حل     دهد، مدعی می   نظر می » مردم«و به نام    » مردم«از طرف   
کننـد و    خود صحبت مـی    تر از جانب   فعاالن سیاسی کم  . دهد میارایه  
نسـبت  » مـردم «تر اراده و ذهنیت خویش را بـه اراده و ذهنیـت              بیش
که تکیه کالم زبان سیاسی روزمره شده است، » مردمی«اما این . دهند می

کلیتی منسجم و یک ، زیرا در جهان حقیقی، چون ناپیداستدر حقیقت 
 .رد، هستی واقعی ندادست
 و گفتمان سیاسی عامیانـه       عامیانه تنها در زبان  عام  به طور   » مردم«

اما آن جا که با تحلیل اجتماعی و تحقیق و بررسی سـر و              . وجود دارد 
های  ها، اقوام و ملیت ها، اقشار و طبقات، جنسیت ها، گروه کار داریم، انسان

زن ی مدنی، شهری داریم و روستایی،        در جامعه .  وجود دارند  مشخص
دانشجو داریم و   داریم و مرد، جوان داریم و مسن، شاغل داریم و بیکار،            

عبـارت    به... دار کارمند داریم و کارگر، مالک داریم و سرمایه       محصل،  
ی داریم که در کنار هم و یا در برابـر           یها ه، طیفی از افراد و گرو     دیگر

 .کنند  خود، زندگی و فعالیت میتمایزات معین و مشخصاتهم، با 
ها، اقشار و طبقاتِ متنوع اجتماعی، هر یـک یـا            این افراد، گروه  

فرهنگی، اقتصـادی، تجربـی،      - بنا بر شرایط هستی خود     هر گروه 
 یهـای  به گونه   - ...معرفتی، تربیتی، اقلیمی، جنسیتی، قومیتی و ملیتی      

 و مطالبات خود را   ها  ، هدف ها و خواسته  کنند متفاوت فکر و عمل می    
 .نددار ابراز می
در رای، عقیـده، اراده   - ها با تنوع و تمایزشان     انسان سو شدن  هم

متحـد و   »مردمی«یا » اجتماعی گروه«، »طبقه«صورت    به -و مبارزه 
در حالی که، تفرق، اخـتالف،  . استای، مقطعی و موقتی   لحظهمنسجم،  

 .باشد میقاعده شان،  گونگی جدل و بسیار
ی   پراتیـک، از فلسـفه    در غرب، گسستِ مارکسـی، در تئـوری و          

های عملی آن، برای نخستین بار و به راسـتی،           کالسیک سیاسی و پیامد   
اما این گسست قطعی نشد، زیرا به       . شکست را در هم  » مردم«ی    افسانه

. نشانده شد» بخش ی رهایی طبقه«ی  ، اسطوره»مردم متحد «جای توهمِ   
تشـکل  " "ی  وقفـه  نابود شـدن بـی    "، از   مانیفستبا این که ابتدا، در      

ـ  "رقابت میان کارگران" بر اثر "پرولتاریا به صورت طبقه  ه  سـخن رفت
    )12( .بود

غیـاب  ، چـون در ایـران، یعنـی در          )13( »استبدادِ شرقی «اما در   
 و در نتیجـه، در فقـدان   ی مدنی آزاد و مستقل از دولت   تاریخی جامعه 

اه بـا  مشارکتی، همـر  ی طوالنی و مستمرِ فعالیت دموکراتیک و    تجربه
دو بـا   مـا   های مختلف جامعه،     آرا و عقاید میان بخش     ی  تقابل آزادانه 

 . اصلی رو به رو هستیممانع

سو، پراکندگی نظری و عملی اجتماعی افـزایش و گسـترش             از یک  -
های اجتمـاعی امکـان      ها و گروه    ها و مطالبات انسان    خواسته. یابد می

» منطـق «و » منظـ «، متمایز شدن مشخص و  برای   چالش با یکدیگر  
 .یابند  را نمیتقاربو تداوم پیدا کردن و در نتیجه 

، برای فعـاالن سیاسـی و اجتمـاعی،    در چنین وضعیتی از سوی دیگر،  -
 هـای   و مطالبـات بخـش     هـا   ، هدف ها  امکان تعیین و تنظیم خواسته    

 جهت تدوین    -اند  که پراکنده، نامنظم و نامشخص     -مختلف جامعه 
، دشوار اگر نگوییم    اعی جامع و مقبول    اجتم -ی سیاسی   پروژهیک  

 . گردد بعید می
 
 » مردم داری«و » دروغ بزرگ «– 2

. نهـاد » دروغی بـزرگ  «را بر   » سیاست«، افالطون،   »سیاست«پدر  
 . گرفتقرار » سیاست«نیاد بکه در » دروغی«

هـای   ، سقراط، پس از تعیین شـاخص    جمهوریدر پایان کتاب سوم     
.. دکن  تردید می…ایگاه هر کس در آن   و ج ) عادل شهر (» کامل شهر«
 بـا ایـن کـه       …ترسد می... کن خواهد چیزی بگوید ولی جرات نمی      می

 : آورند که حرفش را بزند مخاطبانش بر او فشار می
 . شود تو خود نیز جرات گفتن آن را نداری میمعلوم  -«
 .   اگر بگویم خواهی دید که تردید من بی دلیل نیست - 
 ».مترس، بگو - 

ــود  ــرده ب ــالم ک ــتر اع ــه پیش ــقراط ک طبیعــت خــدایی و «: و س
اکنون از ضـرورت    ،  )14( »گونه به کلی با دروغ بیگانه است       خدای

 .گوید سخن می» دروغی بزرگ«
 ولی …اکنون وقت آن رسیده است که دروغی بزرگ پیدا کنیم«

باید کاری کنیم کـه آن را خـود زمامـداران راسـت پندارنـد یـا الاقـل          
 ...ن را باور کنندشهروندان آ

باید کاری کنیم که نخست صاحب منصبان و سـپاهیان و سـپس     …
باور کنند که تمام تعلیم و تربیتی را کـه مـا بـه آنـان                 شهروندان دیگر 

ایم و اثراتی که این تعلیم و تربیت بر روی آنان گذاشـته اسـت،           داده
 اند و حقیقت امر این است که تا کنون در شـکم زمـین    در خواب دیده  

 زمین که مـادر  …اند جای داشته و در آن جا رشد کرده و تربیت یافته       
. ی جانداران است آنان را زاییده و به دنیای روشنایی آورده اسـت              همه

 زمینـی را کـه بـر آن         ای که به عهده دارند این است کـه          اکنون وظیفه 
و هنگام هجوم دشمن به دفاع ی خود بدانند     ساکنند چون مادر و دایه    

 که هـم   و دیگر شهروندان را چون برادران خود بنگرند      بپردازنداز آن   
 از مـن    هاکیـد تأ(» .انـد   چون آنان از شکم زمین مشترک بیرون آمـده        

   )15( ).است
قـرار گرفـت    » سیاسـت «  بنیـاد  بـر دروغ بزرگ    که   یآیا از زمان  

، به  »سیاستِ واقعاً موجود  «،  امروزتا  ) "شهروندان، همه با هم برادرند    "(
ــردم« ــا  اش »م ــت؟ ادع ــه اس ــواره دروغ نگفت ــین،   هم ــای دروغ ه

 …های دروغین، شعارهای دروغین      های دروغین، برنامه   وعید و هوعد
جـای    ، بهاش     در چهارچوب برنامـه     کهسراغ دارید   را   »سیاستی«آیا  
 »مردم«روزهای سختی را برای     ی بهشت روی زمین و رستگاری،          وعده
مشـکالت  ی      برای همه  کهسراغ دارید   را   »سیاستی«آیا   ؟بینی کند   پیش

» سیاستی«آیا آسا در چنته نداشته باشد؟ و سرانجام   حلی معجزه   جامعه راه 
  اعتراف کرده باشد؟ شیها کاری فریبکه صادقانه به سراغ دارید را 

 است که شـاخص دیگـرِ       )16( »دِماگوژی «در خدمت اما دروغ،   
هم در غرب و هـم      (ایج  ادبیات سیاسی ر  . است» سیاست واقعاً موجود    «

» مـردم فریبـی   «یـا   » عـوام فریبـی   «این اصطالح یونانی را     )  در ایران 
را دِمـاگوژی   .  فراخ تر دارد   یحالی که در اصل معنای     است، در  خوانده

 .ترجمه کرد» دار مردم«را دِماگوگ و » داری مردم«باید 
ــه،Démagogue، دِمــاگوگ ــانی  از دو کلم ــی  dêmos: ی یون یعن

این دومی به معنای هدایت    .  تشکیل شده است   Agagon یا   Ago و» مردم«
کردن و با خود بردن است که ابتدا یونانیان برای چهارپایان، زندانیان و             

چـون  - را» مـردم « کسی است که دِماگوگ .کردند میبردگان استفاده   
. گیرد  می و تحت کنترل خود      دکن  هدایت می  و اداره    -شبان صاحب گله  
به سویی کـه    گیرد و آنان را      قرار می » مردم«یشاپیش  کسی است که پ   

در این جا، مفهومی بیش از یک خدعه، فریب یا          . درَب  می خواهد، می خود
 را  »مـردم «که  » مداری  سیاست«و  » سیاست«هر  . چاپلوسی در کار است   

، در ایـن  »سیاست«. است دِماگوگهدایت کند و به دنبال خود کشاند،        
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 و  دهنـده  و نـه فقـط فـریب   (که راهبر و رهبـر  معنای وسیع، از آن جا     
 .گردد سان می هم) داری یا مردم( دِماگوژیبا  شود،  توده می)چاپلوس
پـروا    بـی  انتصابی   های  اخیر جمهوری اسالمی، نامزد    "انتخابات"در  

ــه  ــد ک ــدان نشــان دادن ــه  گفــتندروغ و دمــاگوژیدر می ــت" ب   ام
بـا ایـن حـال،      . اند ودهرب غربی   یا   کارکشته یها  دماگوگ شان"اسالمی

.  یک طرفه نبوده بلکه سه طرفه است       دماگوژینباید فراموش کرد که     
دِماگوژی از جانب   .  از سوی حاکمان، یک طرف قضیه است       دِماگوژی

ویژه در طیف بـه اصـالح چـپ رادیکـال، طـرف دوم                اپوزیسیون، به 
هستند که آمـادگی    ی »مردم«و سرانجام، طرف سوم، آن     ... قضایاست

ها   دروغین آن  های  و دل بستن به وعده     ها  دِماگوگ شدن توسط    "دایته"
 .را دارند
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» جـدایی «دیگـر یعنـی     » جدایی«ی ضروری     فوق نتیجه » جدایی«
» مدرنیتـه «دولت و جامعه مدنی است که شـاخص اصـلی و بنیـادین              

و » دولـت  «رابزا ی  منزله به،  »سیاست«در این جا،    . شود محسوب می 
ای، اختصاصـی و      ای تخصصـی، حـرفه       چـون حـوزه    -قدرت سیاسـی  

گیـرد و    گردد، ورای آن قرار مـی      ی مدنی جدا می      از جامعه  -انحصاری
، »طبیعـی «پـذیرد کـه      انجـام مـی   تقسیم کـاری    . شود مسلط بر آن می   

بنا بر این تقسـیم کـار اجتمـاعی،         . دکن جلوه می » عملی«و  » عقالنی«
 خـود را از   » عمـومی  امـر «،   به طرزی دموکراتیک   آزادانه و جامعه،  

مـداران     خود، یعنی سیاست   سازد و به دستِ نمایندگان منتخبِ      می» جدا«
 .سپارد می

ها و احزاب سیاسی، کـه هـم رو بـه قـدرت و                در این بین، سازمان   
مـدنی،   ی    و جامعـه  » مـردم «و هم رو به     ) به طور عمده  (دولت دارند   

اجتمـاعی عمـل   » آهنین«همان تقسیم کار در چهارچوب باید ناگزیر،  
گروهـی معـین     ی  پیشـه را  » سیاسـی  فعالیت«تقسیم کاری که    . کنند
 ،صنفی، سندیکایی  - »مدنی«به اصطالح    های  و سایر فعالیت   دکن می

 .سپارد  می)17( مدنی ی را به فعاالن جامعه -...انجمنی
  بـه قـول    -کـه   » ی شـهر    امـر اداره  «پس با چنین تقسیم کاری،      

همگان باشد، از میـدان عمـل      در تصاحب باید   -)18( پروتاگوراس
ی محـدودِ خبرگـان      شود و بـه حـوزه      میبیـرون   ) شهروندی(همگانی  
 .شود داده میانتقال ای   حرفهیا سیاسیونسیاسی 

 از افالطون تا هگل به استثنای -ی کالسیک سیاسی هدر غرب، فلسف  
های کوتـاه گسسـتِ پروتاگوراسـی، اسـپینوزایی، ماکیـاولی و             لحظه

از » خلـع یـد   « و توجیه  فرایند تـاریخی        تفسیر در   - )19( مارکسی
 را  چون علم، تخصص و حرفه     )politique(» سیاست«مفهوم  شهروندان،  

که به معنای  Politeiaا  ی Polisهای یونانی    جای مقوله  بهد،  کن میاختراع  
مشارکت شهروندان «یا » داری-رشه«، »شهروندی ی کمونُته«، »شهر«

» جـدا « کالسیک سیاسی با     ی  هسان، فلسف   ینه ا ب.  است …»در امور شهر  
، بـه   »خـواص  « دست و سپردن آن به   » عموم«از  » امر عمومی «کردن  

 .دهد رسد و در نتیجه به کار و رسالت خود نیز پایان می هدف خود می
تـر   ران، وضعیت بسی بغرنج   اما در استبداد تاریخی شرقی، چون ای      

مستقیم، بدون واسطه، خشن و عریان  » دولت«ی    در این جا، سلطه   . است
.  آمیختـه اسـت     بـا آن    بلکه ،دولت، نه تنها از جامعه جدا نیست      . است

 تنهـا در این جـا،     . جامعه است  دولت استبدادی محیط بر روح و جسم      
معتـرض   »سیاستِ« سلطان مستبد است و هر       امرموجود،   »سیاستِ«

 .گیرد  دایمی قرار میی شود و یا در قرنطینه به نظام یا در نطفه نابود می
به ویـژه در مضـمون      (معترض   »سیاستِ«در ایران، علت جدایی     

در وجود   تنهاو عامالن آن از جامعه،      ) ، دموکراتیک و الئیک   »مدرن«
علت و  . پردازد که به سرکوب مخالفان می     نیست  تاریخی یاستبداد
و جامعه  »سیاست «پیوند جست که ای  ویژگی جامعه باید در  ریشه را 

 .دکن آن دو را باز تولید میجدایی را دشوار، محدود و متزلزل و 
مختلف و  عناصر   همزیستی. التقاطیاختالطی است    رانیا ی  جامعه
 :جمله عبارتند ازاز  در یک زمان و با هم است که متناقض

  از آن صحبت رفت؛تر که پیش» استبداد تاریخی شرقی«
تاریخی ایرانیـان    –که ریشه در استمرار ذهنیت فرهنگی     » سنت«
 دارد؛

محیط بوده و امروز در      که از دیر باز بر جامعه     ) اسالم( دین رسمی 
 قدرت قرار دارد؛

 در  حتاکه  ) با دین رسمی اشتباه نشود     (افراد جامعه  »خویی دین«
 بیش و کم حضور دارد؛ذهنیت  افراد ماتریالیست، الئیک یا آته نیز 

مسیحی  -رومی -در غرب پدید آمد و بنیاد یونانی       عنصری که و  
 از  یهای جنبهصحیح تر گفته باشیم،     . »مدرنیته«دو هزار ساله دارد، یعنی      

سرزمین با ورود به    ،  سو  وطه به این  رمشی تدارک انقالب      دورهاز  آن که   
 شـکل، تغییـر   آمیـزش و تلفیـق بـا اسـتبداد، سـنت و اسـالم،         ایران، در   

    .دهند می ریخت، مضمون و حتا ماهیت
 یهـای  جنبهو   …دین سنت، در شرایط آمیزش و اختالط استبداد،     

و فعاالن سیاسی و    » روشنفکران«در روح و جسم ایرانیان،      » مدرنیته«از  
، در مناسـبت بـا      ندا  نظام حاکم  و   معترض به وضع موجود     که اجتماعی

 :گیرند ن کننده قرار میجامعه، بر سر یک دو راهی تعیی
 مسـتقیم و همـوار را در   ،سر دردِ  کوتاه، بی  یا باید راه آسان یاب،      -

بـیش و  د، تـا  ون جماعت شرنگ هم،  بیش و کم  یعنی  . ندریپیش گ 
» تمـاس « و در نتیجه بـا جامعـه         ندری مورد پذیرش آنان قرار گ     کم

، معتـرض » سیاسـتِ «در این صـورت،     . نمایندبر قرار   !) ارگانیک(
مصـلحت  از روی     و یـا   داشـته اسـت    در خود   یا از قبل    را لتقاطا

 ازاخـتالط و التقـاط     سان،    ینه ا ب. آورد  به وجود می   در خـود   سیاسی
 و فعال سیاسـی » روشنفکر«از  ، یعنیهر دو سو عمل خواهند کـرد  

» سیاسـی  فعال« و» روشنفکر« به سوی جامعه و از جامعه به سوی       
 .   کردخواهند  رفت و آمد

بـدون عاقبـت و     یا باید راه ناهموار، طـوالنی، دشـوار و چـه بسـا               و   -
چنین . دون جماعت نش  رنگ هم یعنی   گیرند، را در پیش     سرانجامی
تردید، در بسی جاهـا،      بی -که مورد نظر نگارنده است     -مسیری
و حتـا  » مـردم « فرهنگ، سنت و دین    در برابـر  ها،    ها و زمانه    زمینه
با جامعه را معمـایی و      » تماس«و  قرار خواهد گرفت    » مردم«خودِ  

 در کوتـاه مـدت و حتـا         … کـم  محصولی با   …دشوار خواهد کرد  
 اما در عوض، اختالط و التقاط تاریخی و زیان بار را     …متوسط مدت 

 . نخواهد دادتوسعهبسط و 
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ی   ای اداره پـردازد و بـر     می» امر عمومی «ی سیاسی، چون به       اندیشه
 یهـا  هریزد، ناگزیر باید با دیگر حوز      جامعه و کشور طرح اجتماعی می     

 برقرار کند و از حاصل کار       ای تنگاتنگ  رابطه  علمی یها فکری و رشته  
 .ها بهره گیرد آن

 یونان باسـتان بـر ایـن        )20( بیست و پنج قرن پیش، سوفسطائیان     
ی است  »هنـر « یا   »فن«.  است Tekhne نوعی   politeiaاعتقاد بودند که    

هـم  . تواننـد و بایـد از آن برخـوردار شـوند           می) شهروندان (ی  که همه 
 .آموختنی است و هم فراگرفتنی

این : ، ریشه در دو واقعیت دارد     از جملـه  در ایران،   » سیاست«بحران  
خود را، بر خالف نگاه سوفسطائیان بـه       » کار«که فعاالن سیاسی، اکثراً،     

گرند و در نتیجه زحمت و رنج فراگـرفتن         ن نمی» هنر«، چون   »سیاست«
 ، عمومـاً،  در ایـران  » سیاسی کار«دوم این که    . دهند مینرا به خود راه     

بـدون   فکری، علمی و تجربـی و        یها از دیگر رشته  » جدا«و  » مستقل«
 .پذیرد ها، انجام می آنبین  همکاری

 یهـا  ها و نظریه   گیری  ها، نتیجه   گفتمان سیاسی ایرانی، عموماً، بر داده     
چون جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی یـا         -علوم اجتماعی و انسانی   

رویکـرد فلسـفی بـه      . مبتنـی و متکـی نیسـت       -شناسی اجتماعی   روان
است »  سیاسی ایرانیی هاندیش«ی   مرکزی گم شدهی  ، حلقه»سیاست«
بسـیاری از   .  )  ی صحبت کـرد   »شهیاند« از وجود چنین      اصالً بتوان  اگر(

جـدی   ها و احکام سیاسی اپوزیسیون ایران پایه و اسـاس         اعها، اد   تحلیل
 عینی و مبتنی بر تحقیق، نظر سنجی، کار میدانی یها ندارند، چون بر داده 

 . نیستند  استوار… فعالیت شخصی در جامعهی یا تجربه
ای از  توان، به عنوان نمونه، در پـاره    تبلور وضعیتِ اسفبار فوق را می     

 اخیـر مشـاهده     "انتخابات" سیاسی در باره     یها ر و اظهار نظ   "ها    تحلیل"
 از حاصل کار جامعه شناسـی و     اثر و نشانی   تر کمها،   در اغلب آن  . کرد

شود، ولـی در عـوض، تـا بخواهیـد،      تحقیقات آماری و میدانی دیده می   
 این و آن، شایعات و      یها ، حدسیات، گفته  )21( انگاری انباشته از ذهنی  

 . یم ناپذیر استمشاهدات غیر مستقیم و تعم
بحث بر سر این نیست که مبارزان سیاسـی بایـد بـر             . تصریح کنیم 

  احاطه داشـته باشـند و در غیـر ایـن     …فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد و    
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ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه  

بحث مـا ایـن اسـت کـه     . صورت حق اظهار نظر و کار سیاسی ندارند      
و   مختلف فکری و علمی و رشد جداگانـه        یها رشته» جدایی «ی  زمانه

 و بـدون ارتبـاط       نفـوذ ناپـذیر    یها حجرها در   ه    ز یکدیگر آن  مستقل ا 
ـ  » سیاسـت «. ، سپری شده است   ارگانیک با هم   و  سیاسـی ی    هو اندیش

کوشی با دسـت     کاری و هم    بدون دیالوگ، هم   بنابراین فعاالن سیاسی،  
 … اجتماعی، اقتصـادی، فرهنگـی و علمـی    یها اندر کاران دیگر حوزه   

االمکـان   حتـی  تحـول آن، شـناخت     قادر نخواهنـد بـود از جامعـه و        
 .کنندکسب نزدیکتری به واقعیت 

 را  خـود نین صورتی، مبارزان سیاسی ذهنیـات و آرزوهـای          چدر  
 و هـا  نابهنگـامی خواهند گرفت و در چالش با   » واقعیت« به جای    تر کم

آمادگی بیشتری نشـان     -اند  که اجتناب ناپذیر  - منتظره  نا یها رویداد
 .    خواهند داد
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 تر گفتیم که فعاالن سیاسی، اکثراً، به خود زحمـت آمـوختن            پیش
گفتمان سیاسی اینان، عموماً، بر محفوظات کهنه و منسـوخی          . دهند نمی

 هـا و تحـوالت جدیـد       زنده و خالق با واقعیـت      یا  تکیه دارد که رابطه   
 …اسی و اقتصادی   اجتماعی، فرهنگی، سی   ی  در زمینه  امروزی ی  جامعه
ویژه در مورد اپوزیسیون سیاسی ایرانی در تبعیـد کـه            این امر به  . ندارد
 . باشد یم، صادق  استی ایران دور افتاده  متمادی از جامعهیها سال

ـ ، مـارکس  » فوئربـاخ ی  هتزهایی در بـار   «در سومین تز از       ی هنکت
 :ندک یمطرح جالبی 
 ط و تعلـیم و تربیـت   دکترین ماتریالیستی تغییـر اوضـاع و شـرای        «

 )منظور مارکس در این جا ماتریالیسم ایدئالیستی نوع فوئرباخی اسـت          (
و   کننـد  مـی ها تغییـر   شرایط توسط انسان   که اوضاع و   دکن میفراموش  
از این روست که ایـن دکتـرین        . دهنده نیز باید تربیت شود     آموزش

فوق بخـش   بخشی را باال برده، ما- دکن میجامعه را به دو بخش تقسیم  
 )22( )تاکید از من است (».دهد میدیگر قرار 

 بایـد   نیـز از سوی فعاالن سیاسی، پذیرش این کـه مربـی سیاسـی             
 پـایین کشـیدن  نیست، زیرا که بـه معنـای         ساده یآموزش ببیند، کار  

بـه قـول    (جامعـه   » بخش مـافوق  «از  » رهبریت سیاسی «و  » سیاست«
 . استی نا آگاه هعامیا به سطح » بخش مادون«به ) سومین تز
ی  و جامعه، از دیر بـاز، بـر نظریـه    » عنصر آگاه سیاسی  « ی رابطه

در تقابل  ای که     نظریه. استوار است   افالطونی )23( »پادشاه-فیلسوف«
ی سیاسی    بنیاد فلسفه  ،)پروتاگوراسی(  سوفسطائی دموکراتیکِبا بینش   
 .ریخت را پی

بـه  دیم،  ، همان طور کـه اشـاره کـر        »سیاست«نزد پروتاگوراس،   
بـه  . علـق دارد  ی شهروندان ت   است که به همه   » هنری«،  Tekhne ی  مثابه

. شـرکت کننـد   » سیاسـت «تواننـد و بایـد در        عبارت دیگر، همه می   
، »یوندشـهر «،  »انسانی«،  »همگانی«، از این دیدگاه، امری      »سیاست«
 آمـوختنی و فراگرفتنـی از      . اسـت » نامقـدس «و  » الئیک«،  »زمینی«

 . و برخورد و تقابل آرا و عقایـد اسـت    پراتیکربه،  طریق آموزش، تج  
)24( 

 نیسـت بلکـه     Tekhne» سیاسـت  «،جمهـوری  در   اما نزد افالطون،  
دارد و  » ایـن جهـان   « برای   پارادیگمیاست که   » علمی«. است» علم«

آن « بلکه در    »دنیا این« شهروندان   یها آن را نه در امکانات و توانایی      
 در تنهـا  که علمی. جوید ی مطلق می    ایده ، یعنی در جهان استعالیی    »دنیا

 است و نـه در ادراک و        فیلسوفِ خویشاوندِ خدایان  » خردِ«توانایی و   
طور ه  و ب  -افالطونی» سیاستِ«ین سان،   ه ا ب. احساس شهروندان خاکی  

خـواص،  » سیاسـتِ « -از افالطون تـا کنـون     » سیاست«کلی پدیدار   
   )25( .و هستبوده » خردمند«نخبگان یا اشرافیتِ دین خوی 

چنـان بـر    ، در همه جا و از جمله در ایـران، هـم      »سیاست«امروز،  
، »سـلطنت «آیا  . چرخد افالطونی می » پادشاهی-فیلسوف«ی اصل    پاشنه

، »سوسیالیسمِ حزب پیشـرو   «،  »دموکراسی نمایندگان «،  »والیت فقیه «
 یهـا  شـکل  …»روشـنفکری اپوزیسیون  «،  »ای انقالبیون حرفه سازمان  «

 از همان اصل بنیـادین ) البته متفاوت و نه هم سطح و هم گون        (مختلف
ِ مسـتمر  ی ادامـه  »سیاستِ واقعاً موجود  «ی   ؟ آیا زمانه   نیست افالطونی
ـ   » شهریار خردمنـد  «ه در آن،    ای نیست ک    ه ن  همان زما  ای در   هبـه گون

 کـه   "خردمندی" .؟) افالطون جمهوریدر  (قرار داشت   » خدایی«مقام  
 . شرایط دیروز، امروز و فرداست بر "مسلط" و "دانا"همواره 

انباشته » سیاست«تاریخ  . آموزند   می  به ما  ها چیز دیگری   اما واقعیت 
 میرنـده و زمینـی      "خـدایان "  یها ها و رهنمود   ها، نظریه  گویی از پیش 

انـد و خـود    کامالً غلط از آب درآمدهدر بسی موارد،   ،آشکارااست که   
 نیـز، خطاکـاران    فـوق در اکثر موارد  . انـد  ه را بور کرد   "خدایان"این  

انـد و از   داری، دست به توجیه و مغلطه زده        همواره، بدون شرم و خویشتن    
هـا،   اعتراف به اشتباهات خود و کوشش در جهت ریشه یـابی علـل آن       

 .اند طفره رفته
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جهـان خُـردِ    «حران   عین حال، ب   ، در »سیاستِ واقعاً موجود  «بحران  
حیاتی  ،بسته محیطیت که در    سبحران جماعتی ا  .  است )26( »یسسیا

 .راضی است  دارد و از این وضعیتِ خود نیزخودکفا
ی اپوزیسیون خـارج از      برده، خاصه  نباید تصور کرد که وضعیت نام     

 حقیقتی انکـار ناپـذیر وجـود        ،کشور است، با این که در این تشخیص       
 چنـدان متفـاوت   کشور نیز، وضع فعاالن مخالف نظام  اما در داخل  . دارد

در یک . برند به سر می خـود  با در خود وای   ها نیز به گونه    آن. نیست
در مداری بسته، عمومیت دارد و داخل و خارج         » سیاست«کالم، پدیدارِ   

 .شناسد نمی
 ناشی از دیکتـاتوری و یـا      صـرفاً نباید تصور کرد که این وضعیت       

 نظام را به درون خـود       اناست که معترض   دهزاستبدادی   جامعه مقاومت
اما . ها اشاره کردیم اند و ما به آن  شک دخیل  ی این عوامل ب   .دهد سوق می 
 .باشیم ای رو به رو می  دموکراتیک نیز ما با چنین پدیدهیها در نظام

، در عـین حـال، نـوعی        »مداری بسـته  «در حقیقت، فعالیت سیاسی در      
 بینش، سبک کـار، رفتـار و کـردار        یا  گونه. تی کار و تفکر اس     شیوه
 مختلف خود   یها در یک کالم، منطق و روشی است که در زمینه         . است

 .دهند را نشان می
و . شـود  طـرح مـی  » غیـر خـودی   «و  » خودی «ی مقولهدر این جا    

. ، اپوزیسیون سیاسی ایرانی در خـارج از کشـور اسـت           آن بارزی   نمونه
با خودی به بحـث  . خود و برای خود استبا  ،  در خود ای که    یعنی فرقه 

بـرای خـودی خطابـه    . نشیند تا خودی را اقنـاع کنـد   و گفت و گو می   
 سـازد،    مـی   متشـکل   را ها جمع قلیل خودی  . نویسد گوید و رساله می    می

ـ  دهد و به خیابـان مـی       سازمان می   در چنـین جهـانِ خُـردی،        …دانکش
 و تنها پژواکی که به هاست ها، تنها از جانب خودی ها و مخالفت موافقت

 .  است» خود « آشنای، پژواک صدای…رسد گوش می
» غیـر خـودی   «و  » خودی«نباید فراموش کرد که تقسیم جامعه به        

پیش از تولد اینان،    . ی متولیان بنیادگرای جمهوری اسالمی نیست      خاصه
طور مشـخص،   ه   و ب  سوسیالیسم اردوگـاهی  ی بیستم،    ی اول سده   در نیمه 

ها  برای کمونیست»  ویژهتیسرش «"کشف"، با خواه امت تم"کمونیسم"
 .گردید و روشی در نظر و عمل "منطق" چنین گر ابداع، )27( )؟؟(
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 خراب است آقا، فرسوده شده      …راستی از اوضاع دنیا چه خبر؟     «
در این . )28( »شود میتر  گذارد، فرسوده میاست و هر چه پا به سن      

توان به جای   به خوبی می  …مه نویس، شاعر یا فیلسوف    ی نمایش نا   جمله
 .را گذارد» سیاست «ی واژه» دنیا«

. ن سیاسی نیستفرسودگی، تنها به دلیل پا به سن گذاردن اکثر فعاال
 آشکار  یعاملی که به ویژه در اپوزیسیون سیاسی خارج از کشور واقعیت          

هـا،   ر حرفـه  ، بر خالف دیگ   »سیاست«دانیم که در     سو، می  از یک . دارد
 را  ترها تحویل امور به جوان    و   بازنشسته شدن ی به     ا  هفعاالن سیاسی عالق  

. ای رو به رو هستیم   ه   دیگر، با عدم نوزایش نگران کنند      ندارند و از سوی   
نسل جوان بـه    . شود نمی» سیاست «یها وارد شریان  امروزه، خون تازه  

شـور، وضـعیت   در خـارج از ک   . آورد روی نمی » سیاست واقعاً موجود  «
که در دوران ) کنفدراسیون(تر است زیرا آن جنبش دانشجویی دبسی حا 

ی جنبش سیاسـی خـارج       رژیم پهلوی، پایگاه اجتماعی و نیروی ذخیره      
بدین سان اپوزیسیون سیاسی در تبعید هـر روز         . بود، اکنون وجود ندارد   

شود بدون آن که با روی آوردن نسل جدیـد بـه فعالیـت               تر می  فرسوده
در یک کـالم، جهـان خـرد سیاسـی        . یاسی، باز تولید و نوسازی شود     س

ایرانی در مجموع راکـد اسـت و در رکـودش، از رشـد، شـکوفایی و                 
 .خالقیت خبری نیست
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امـروزه، از   . خورد اما فرسودگی بیش از همه در اندیشه به چشم می         
جنبش فکری و نواندیشـی، از نـوآوری در تئـوری و عمـل، از ابـداع       

نوین تجمع، سازماندهی و مبارزه که با روحیات و تحـوالت            یها شکل
 سـنتی و    یها در این جا، شیوه   . جدید منطبق باشد، چندان خبری نیست     

کنند و   ها سرسختانه مقاومت می    ی تفکر و سازماندهی، در ذهنیت      کهنه
با باال رفتن سن و فرسوده شدن ذهن، امکان تغییر و دگرگـونی طبعـاً               

 .گردد دشوار می
 
  ناتوانی در شناختِ واقعیتِ بغرنج– 8

 دارد کـه از     دیالکتیکی، از جمله، ریشه در منطق       »سیاست«بحران  
افالطون تا کنون، با گذر از هگل، چراغ راهنمای عمل سیاسی بـوده و              

ــتِ انگــاری دوگانــه و گــرا مطلــقدیالکتیــکِ . هســت  کــه واقعی
کی دیالکتی. یردپذ شناسد و نمی   بغرنج، و در هم بر هم را نمی        ،چندگانه

 .پندارد را دو سویه، دو سره، مطلق و منزه می مبتذل که تضاد
و انگــار  نگــر، واحــد هســاد، بحــران تفکــری »سیاســت«بحــران 

، پیچیـدگی تفکـری کـه     .  محیط است  یها  نسبت به محرکه   گرا یکسان
 . شناسد  اجتماعی را به رسمیت نمییها پدیدار گانگیدچن و آشفتگی

ــران  ــت«بح ــ»سیاس ــری ، بح ــ یــکران تفک ــر  نگروس در براب
شان،  و بافت  یعنی پدیدارها را در جامعیت    . است) 29( نگـری  عمومی

 مد نظـر قـرار      …شان در شرایط و اوضاع و احوال عمومی و تاریخی        
و دخالت عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگـی،        تاثیرات متقابل . دهد  مین

در ابعـاد   ... لـی مل  ال انسانی، دینی، محیط زیستی، تـاریخی، ملـی و بـین          
 .آورد گون را به حساب نمی گونه

 و) 30( بـاور   ذات، در عین حال، بحـران بینشـی         »سیاست«بحران  
خصـلت   ین معنا که برای پدیده اجتماعی     ه ا ، ب باور ذات. است ساز سیستم
در . در حالی که در واقعیت چنین نیسـت       شود    قایل می  ماهوی یا   ذاتی

را  پدیدارهای اجتماعی غییر و تحول    ت شود نمیقادر  چنین بینشی   نتیجه  
یـن معنـا کـه از    ه ا  است ب  ساز سیستم. احتمال دهد  یا مشاهده کند و  

 غیر قابـل انعطـاف، اصـول     یا ساختارهای  نسبی، سیستم  یها "حقیقت"
سازد و در نتیجـه راه هـر گونـه اصـالح،             و دکترین می  ) دگم(جزمی  

 .دکن تجدید نظر و تغییر ایده را مسدود می
 بیگانه اصل ناایقانی نسبت به   » سیاست واقعاً موجود  «. ه کنیم خالص

  پیشـنهادی کـه    یهـا  ها، و طـرح    حل ها، راه  ناایقانی در تئوری  . است
 یها  زیرا ایده…توانند در جریان عمل و آزمون خطا از کار در آیند          می
چـه درسـت و چـه     -انعکاسـی اند و نـه      ما از واقعیت   یها پنداشتما  

 . از آن -وارونه
، از شناخت واقعیتِ بغرنج برای »سیاست واقعاً موجود«ین سان،   ه ا ب

شـناخت نظـام   : را مثـال آوریـم    دو نمونـه  . مانـد  تغییر آن، عاجز می   
ــا، جمهــوری اســالمی  ســرمایه ــا در مــورد کشــور م ــا . داری و ی آی

احتضار قریـب   واره از    و پنجاه سال گذشته، هم     ها، طی صد   مارکسیست
  اپوزیسیون ایران، طـی یـک         آیا اند و  ن نرانده داری سخ  سرمایهالوقوع  

 به   را از رژیم اسالمی   همین تصویر پایان عمری   بارها  ربع قرن گذشته،    
تصورات واهـی   این   ی  هه است؟ و آیا در هر دو حالت، ریش        دست نداد 

 نیسـت  پیدا کرد که قادر ای سویه  دودیالکتیکرا نباید در آن بینش     
ـ «، امکـان    »احتضـار «و در   » واتجدید ق «امکان  ،  »ناتوانی«در   ی   هادام
   …را ببیند؟» بقأ
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 سـنتی   یهـا  ها و شکل   ، بحران شیوه  »سیاست واقعاً موجود  «بحران  
بحرانی . فعالیت و سازماندهی در قالب تشکیالت کالسیک حزبی است        
اتیک و است ناشی از ناتوانی این ساختارهای کهنه، فرسوده، ضد دموکر

 بستری  یژه نسل جدید، در ایجاد    و هبوروکراتیک در جلب شهروندان و ب     
ها، در تامین آزادی فـردی و        گری آن  تمناسب برای مشارکت و دخال    

و  گـونی   گونـه  ،هـا  تمایز هـا،  مشارکت جمعـی، بـا حفـظ ویژگـی        
 .شان یها تضاد

، گرایش طبیعی   »سیاست«ی   یکی از مشخصات کالسیک و دیرینه     
.  اسـت  )31( » اجتمـاعی  یهـا  جنـبش «قیمومـت بـر     به سمت    آن

خواهند مستقل از دولت و احزاب سیاسی عمل          نوین که می   یهای جنبش
 .انگیخته، خودمختار و خودگردانند کنند، که خود

 .، دو گونه رفتار وجود دارد»جنبش اجتماعی« نسبت به کل،در 

را تحـت قیمومـت   » جنبش اجتمـاعی «یکی، روش سنتی است که  
به عبارت  . سازد ها می  آورد و ابزاری در دست آن      می سیاسی در احزاب  
چنین . گرداند را مطیع و مقید حزب سیاسی می      » جنبش اجتماعی «دیگر  
 یهـا  ای که در احزاب توتالیتر مرسوم بود، امروزه در دموکراسـی           شیوه
امـا در اپوزیسـیون سیاسـی و در         .  منسوخ شده است    کم و بیش،   غربی،

 . هم چنان رونق دارد، بویژه چپ،سی ایرانیذهنیت فعاالن سیا
» جنبش اجتماعی «روش دوم این است که در عین پذیرش استقالل          

البتـه در  (نسبت به احـزاب سیاسـی و محتـرم شـمردن ایـن اسـتقالل               
را » جنـبش اجتمـاعی   «گـری    ی دخالت  ، گستره ) غربی یها دموکراسی

) »سیاسـی  «و نـه   (اجتماعی صرف محدود به امور صنفی و مطالباتی و        
را تـا آن جـا بـه رسـمیت      » جنبش اجتماعی «به عبارت دیگر    . دکن می
 بـرای   سعی ننمایـد    کند و  دراز  خویش  گلیم ی  به اندازه شناسد که پا     می

ای کـه     وظیفه …کنداجتماعی طرح    -یکل جامعه و کشور پروژه سیاس     
 .ی احزاب سیاسی است از دید طرفداران این روش، بر عهده

سیاسـت  «با بی اعتبار شدن روز افـزون        . این سادگی نیست  اما قضایا به    
 اجتماعی، به ویژه در غرب، بیش از پیش بـه           یها ، جنبش »واقعاً موجود 

  از جمله  ، میل و گرایش دارند    هـا  ی زمینه  همه امور در    )32( »تصرف«
عمـال آن   و  اِ  » سیاست«ی   گرایانه و بالواسطه    تصاحب مستقیم، اراده   به

 خود نه   مقابل اجتماعی در    یها  در این راستا، جنبش    .»امر عمومی  «چون
ها و احزاب سیاسی سنتی را خواهنـد    تنها دولت و حکومت بلکه سازمان     

    ) 33( .داشت
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 در :، در همه جا حاضر است»سیاست«کالم مقدس ، چون »اتحاد«
و بویژه در ... نامهتاکتیک و استراتژی، در تبلیغ و ترویج، در شعار و بر

، چپ و راست، دینی و غیر »اتحاد«تقدیس . نام سازمان، حزب یا جبهه
، »اتحاد اسالمی«، »اتحاد خلقی«:  شناسد دینی، پرولتری و بورژوایی نمی

 ...»اتحاد مبارزه«، »اتحاد کارگری«، »اتحاد ملی«، »کمونیستی اتحاد«
، مبنایی »سیاستِ واقعاً موجود« ادعایی "وحدت طلبی"اما 

ی  در حقیقت، فلسفه. »گونی هم«و » یک«تقدس: ایدئولوژیکی دارد
به  دهد،  را تشکیل می»تسیاس«کالسیکِ سیاسی، که زیر بنای فکری 

در برابر » یگانگی«و » یک «ی فهسفل: است» توحیدی«ی  معنایی، فلسفه
گون   همی فهسفل. شناسد را به رسمیت می» چندانی«و » چند«بینشی که 

 از  پس،.pluralité و یگانه کردن چندانی multitudeدن بسیارگونگی کر
 دین خویانه یا هم چنان دینی ،»سیاست«ی حاکم بر  فلسفهاین نگاه، 

 .است
  »اتحاد«ی  نباید تصور شود که تز ما در این جا، نفی هر گونه ایده

  از زبانکه  »اتحاد«یا » وحدت«بحث این است که شعار . است
ای تحقق  هر از گاهی نیز لحظهشود و  روز، جاری می شبانهون، سیاسی
، در بسیاری موارد، پذیرد تا پس از مدتی غالباً کوتاه، از هم بپاشد می

ها و  سوشدن نظریه همحاصل فرایندِ .  نیسترفتی تحول و پیشمبین هیچ 
. استه هها و برنام نظریه روی در پس. طلبانه است فرصت.  نیستها برنامه
، بر خالف ادعاها و ها»اتحاد«این گونه . فریبی است وژی و عوامدِماگ

 ناپایدار و .اند اتحاد و وحدت، اکثرأ شکننده  "شیفتگان"تبلیغات 
  رسانند بلکه بر یسیاسی کمکی نم -تنها به شفافیتِ نظری نه. اند موقتی

و ) نیرو(تنها بر کمیت  نه. ندنز   عکس اغتشاش و التقاط را دامن می
افزایند بلکه برعکس از کمیت و کیفیت  نمی) برنامه و نظریه(ت کیفی

 . کاهند نیرو و برنامه می
اش نیست که  مشکل اپوزیسیون ایران، امروز، واقعیتِ پراکندگی

 بحران پدیدارِ پیپراکندگی، خود، . سازد  را ضروری می» اتحاد«
. ایم ههای مختلف آن را در این تزها نشان داد تری است که شاخص عمیق

ها، در  ها و پالتفرم  باید در ناروشنی و التقاط برنامهاز جملهمشکل را 
چنان پایدار باقی  های سنتی و منسوخ گذشته، که هم کارها و شیوه سبک
 و بر حول در چنین وضعیتیای صوری  ه»اتحاد«. اند، جست مانده

تر ایجاد ، نه تنها کیفیتی نوین و باالتهی، مبهم و التقاطی مشترکات میان
کنند، بلکه حتا باعث سرخوردگی و پراکندگی باز هم بیشتری می  نمی

 .گردند
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 ها  رو به دولت، قدرت و دستگاه– 11
، برای تغییر اوضاع و شرایط، همواره و بـه          »سیاستِ واقعاً موجود  «

بحران . ها دارد  رغم ادعاها و انکارهایش، رو به دولت، قدرت و دستگاه         
» سیاسـت «شود که     از آن جا آغاز و ناشی می       ، در حقیقت،  »سیاست«
هـا، اوضـاع و      ، با تسخیر دولت و قدرت و دستگاه       »باال از«خواهد   می

 بـه جنـگ   )34( »سلطه «ابزاربا به عبارت دیگر  . احوال را تغییر دهد   
 . تواند خود را نفی کند نمی» سلطه«در حالی که . رود» سلطه«

 تصـور   کمونیسـم   صـادق   مـدعیان  ،»سوسیالیسم واقعاً موجود  «در  
یا ) کارگری ("دولت طراز نوین"با تسخیر دولت و ایجاد      که   کردند  می
محـو  « شرایط تحقق  توانند  می »ری پرولتاریا ودیکتات«به نام   » ولتیناد«

را از  » دولـت « نـه تنهـا      ها، در واقعیتِ امر،     آن. را فراهم آورند  » دولت
ـ          صـد چنـدان     ی آن  لطهمیان برنداشتند، بلکه حتا بر نفوذ، قدرت و س

 .افزودند
 تسخیر دولـت    ،»سیاسی انقالب«اند که    تجارب تاریخی نشان داده   

 در تغییـر و تحـوالت     ی بوروکراتیـک،  هـا   ستگاهد  و و تسلط بر دم   
و نقش آن در تغییر و  » سیاست«ساحت  . نداجتماعی، پیامدی بیش نیست   

اهمیت آن به    از    هر روز   بلکه  است تحوالت، نه تنها تعیین کننده نبوده     
بـه عبـارت دیگـر، آن      . شـود  نفع ساحت جنبش اجتماعی، کاسته مـی      

هـا را    تغییراتی قادرند به طور واقعی، ژرف و پایدار ساختارها و بنیـان           
ی مبارزه   متحول و دگرگون سازند که در مناسبات اجتماعی و به وسیله          

ارجـح دانسـتن جنـبش      . و مشارکت نیروهای اجتماعی صورت پذیرند     
مدنی یا جنبش اجتماعی، اصیل و اصلی شمردن آن تغییراتی           -عیاجتما

در مقایسـه بـا      -پذیرنـد   اجتماعی انجام می   یها ی جنبش  که به وسیله  
 از طریـق دولـت و        و تغییرات حقوقی، روبنایی و ناپایداری که از باال       

این همان چیزی است که ما انقالب در تئوری  -گیرند  احزاب صورت می
 .      نامیم انه در امور جامعه و کشور میگر و عمل دخالت

 
 سازی دگر-خودجامعه بدون ساختن  دگر–  12

تضـادی  بـه  ، مـان  بحـثِ  گیری از به عنوان نتیجه و آخر  تز در این 
ایـن کـه    . کنیم  می کوتاه ای اشاره »سیاستِ واقعاً موجود  «بحران زا در    

 هـیچ   اسـت،  جامعه "دگر ساختن " مدعیِ مبارزه برای   که» سیاستی«
 به زیـر  نیز  اصل ادعا   در نتیجه   . دکن نمیخود   "دگر ساختن " در   تالشی

 . رود سوال می
 :دهد میتز سومی که نقل کردیم، چنین ادامه  مارکس، در همان

دگرسـازی  -تقارن تغییر اوضاع و شرایط با فعالیت بشری یا خود   «
autochangement   پراتیک انقالبی قابـل درک  اسـت و         ی   تنها به مثابه  

 )35( ».گردد میاز لحاظ عقالنی قابل فهم  
، از آن نـام  1845است که مارکس، در سـال     »پراتیک«این کدام   

ای نیست که فراینـدش در         تاریخی ی برد؟ بی تردید انقالب یا حادثه       می
منظور او در این جا، پراتیک روزمره       . آن زمان  هنوز آغاز نشده است      

.  طبقاتیی اجتماعی؛ چون مبارزهاست؛ چون فعالیت بشری؛ چون مبارزه 
ـ ده میی است که اوضاع و شرایط را تغییر       و پراتیک   انسانی فعالیت  و دن
 دگـر سـازی تـوأم    -سـاختن محـیط خـارج از خـود را بـا خـود             دگر
 .ندنک می

 همواره بـه تعویـق     دگر سازی را     -خود» سیاست واقعاً موجود  «اما  
د، به پسا انقالب آرمانی و کن می موکول ای نا معلوم به آینده. داندار می

یعنی در  ... رسد، حد اقل در شکل مطلوب       میموعودی که هیچ گاه فرا ن     
وضـعی نیسـت    «کمونیسم، به قول مارکس،     !  نی حقیقت به وقت گل   
ست که وضع موجـود را الغـأ         جنبش واقعی بلکه  ... که باید ایجاد شود   

 ت ی اسبشجن: ازی نیز به همین گونه است  دگر س  -خود ).36 (»کند می
 .وأم با دگرسازی وضع موجودت

زمان با دگر ساختن محـیط خـارج         راه و هم    دگرسازی هم  -یا خود 
از خود، از هم اکنون، در پراتیـک روزمـره و حـی و حاضـر کنـونی             

در این حالـت دوم، دم از       ...  پذیرند و یا انجام نمی   ... دنپذیر میانجام  
 ... خواهد بوددعایی پوچ و دروغین اتغییر وضع موجود زدن،

 
  :ها یاد داشت

١-  irrationalisme ؛ irrationnel  
 ٢- épiphénomène 

خواهی را گوئیم که بـه لحـاظ          آن چپِ منتقدِ انترناسیونالیست، سوسیالیست و آزادی       -3 
سـو   ، یعنی سوسیال دموکراسی از یک»سنتی چپ«نظری و عملی و سبک کاری از     

بریده است و در  نقد و نفی نظم موجـودِ            یگر، از سوی د   استالینی – و چپ لنینی  
  مســتقل ســازمان یــابی و نــویهــا هــا و شــیوه شــکل، رو بــه ملــی و جهــانی

   .دارد» اجتماعی جنبش«
نقدِ سیاست در پرتو    «):  ایران  چپ های  سوسیالیستشورای موقت    (نو  طرحینشریه   در   -4

، 45، 44  :یها مارهش. 1380 -1379سال پنجم، . »قرائتی از پرواگوراس و مارکس 
  www.tarhino.com :نو طرحی  اینترنتی سایت بهدیرجوع کن. 51 و 50، 47

، »عمـوم « به معنای    Publicaو  » شیئ«،  »چیز« به معنای    Res. اصطالح التینی است   -5
 مـن، بـا    کـه سـازد  میرا » عمومی چیز«پیوند آن دو، . است» عامه«و  » عمومی«

 Républiqueی رپوبلیـک       واژه .نـامم   مـی م  ه» عمومی امر«گرفتن کمی اختیار،    
  تشکیل شـده کـه بـه معنـای     publica و res :از جمع همین دو کلمه ) جمهوری(
 .است» عمومی امر«یا » عمومی چیز«

6- messianique, messianisme 
7- Religiosité 
8- unilatéral, unilatéralisme 
9- uniformisme, unique, pensée unique   
10- systémique, systématisation 
11- complexité, complexe, réalité complexe   
12- Manifeste communiste, Karl Marx, Frédéric Engels, Œuvres choisies, 

p.120,1978, ed. progrès 
     . 49، ص )چاپ پکن(مانیفست کمونیست، به فارسی،  -13
14- Despotisme oriental .ین که در با ا. بریم این اصطالح معروف هگلی را به کار می

ث و اختالف  نظر فراوان است، اما در مجموع حقیقتی، هر چند  آن بحی باره
  .نسبی، در آن وجود دارد

 .لطفی ، ترچمه محمد حسن 949، ص382،جمهوریافالطون،  -15
16- démagogie, démagogue 
17- Platon, République, 382 e, tr. Baccou, Flammarion 
 پیش از میالد در شهر اَبدِر 490 در سال ، پرآوازه ترین سوفسطایی،پروتاگوراس  -18

Abdère) به روایت.  شود متولد می) شمال غربی یونانDiogène Laërce پس از این ،
 شهر آتش میدانشود و کتاب هایش را در  که به جرم بی دینی محاکمه می

گذرد  می ، هنگام ترک آتن از طریق دریا، در اثر غرق شدن کشتی، درزنندمی
پروتاگوراس در مورد نقش خود و آموزشی که به     ).قبل از میالد 421حدود (

 :گوید داد، نسبت به آموزش دیگر سوفسطائیان چنین می شاگردانش می
Ĥزارند و حوانانی را که تازه  سایر سوفسطائیان شاگردان خود را می: پروتاگوراس      «

هایی  Ĥموزند و دانش تازه بیهای  سازند چیز اند، مجبور می از رنج دبستان رهایی یافته
ولی شاگردان من تنها ... مانند حساب و هندسه و ستاره شناسی و موسیقی فرا گیرند

اند و این هنر،  چیزی از من خواهند آموخت که برای فراگرفتن آن نزد من آمده
Ĥموزم این است که در زندگی  هنری که من به شاگردانم می. سنجیدگی است

 چگونه به بهترین شکل سامان دهند و در رابطه با دولت خصوصی، منزل خود را
  .ی امور آن سهیم شوند ، چگونه از راه گفتار و کردار در ادارهPolis شهر -

 است  Politeiaاگر فکر تو را درست دنبال کرده باشم، مراد تو هنر سیاسی             : سقراط      
 .ن قابلی تربیت کنی شهرونداپولیسی تو این است که برای اداره ی امور  و پیشه

 پروتـاگوراس (» .ی خود کرده ام همین است       آری، هنری که پیشه   : پروتـاگوراس       
 ).تأکید از من است) (322 –افالطون 

پروتاگوراســی، ماکیــاولی،  : فلســفه سیاسـی گالســیک ازی گسســت   چهـار لحظــه « -19
ــو. »اســپینوزا یــی و  مارکســی . 1382-1381، ســال هفــتم و هشــتم، طرحــی ن

 .77، 75، 73، 72، 70، 66، 63 :یها هشمار
یونـان  » طالیی«در عصر معروف به  سوفسطائیان،  Les sophistes.  سوفسطائیان -20

 و پولیس دموکراتیـک ی پنجم پیش از میالد، هم زمان با پیدایش     باستان، در سده  
ـ     : بحران نظام آریستوکراسی در یونان، ظهور می کنند        منـد،    چـون افـرادی اندیش

مداخلـه  ، چون پروتـاگوراس مند، آموزگار، سیاح و بویژه در مورد           هنر فیلسوف،
 .»سیاسی« و به این مفهوم چون فاعل politeia گر در امور شهر

آگاهی به ایـن کـه   . ی بیان آگاهی جدیدی دریافت شود          سوفسطایی باید به منزله   
 بطـور   برآمـدن سوفسـطایی   ... واقعیت چقدر متضـاد و بنـابراین تراژیـک اسـت          

ای متعین از آن شرایط اجتماعی تاریخی است کـه خـود را بـه صـورت                   گسترده
کـردی   سوفسـطاییان بـا روی    ... سـازد   های آشفته و در هم و بر هم نمایان مـی            بحران
ی جزمیـت     واقعیت را در چنبـره    ... به مسایل ) کنکرت(ایدئالیستی و مشخص      ضد

هـایش، در تمـامی تراژیـک         دکنند بلکه بر عکس، آن را در تمامی تضا          حبس نمی 
 در  Mario Untersteiner ینراونترشتا ماریو. (سازندبودنش، برای طپیدن رها می    

I Sofisti.(  
21- subjectivisme, subjectivité   
22- Karl Marx, Thèses sur Feuerbach,  uvres choisies, page 8, édition 

 du progrès 
  Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, pag20,1987, PUF                  1845 مارکس به سال ی  در کتاب ارزشمند خود، متن اصلی دست نوشته ،ژرژ البیکا 

پـنج  . کند  ای از آن، منتشر می  تفسیر جامعراه با اش یعنی آلمانی، هم   را در زبان اصلی   
 در ایـن  تـی تغییرا انگلـس ، 1888سال پـس از مـرگ مـارکس، یعنـی در سـال       

لودویـک فوئربـاخ و پایـان       : کتاب خود  ی  آن را ضمیمه  دهد و    می  شتهنو دست
، برآمده از متن رایجموجود و  یها ترجمهی   همه.کند می، لمانیآی کالسیک  فلسفه

ی مـارکس وارد   کـه انگلـس در نوشـته   » تصحیحاتی«. اند ی انگلس   شده» تصحیح«
از .  دارنـد  مضمونی ی  جنبه در مواردی    -  را مشخص کرده   ها آن و البیکا    –آورده  

کامالً حـذف  دگرسازی را - خودی   جمله در همین تز سوم، آن جا که انگلس واژه 
   .کند می

23-  philosophe-roi  :   و  سیاسـی افالطـون     فلسـفه  ستون اصلی و بنیـادین    این مقوله
 :دهد می را تشکیل »دل شهراع«یا » شهر کمال«  ی ی او در باره نظریه

فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی کـه      ]  شهر –دولت   [ها  پولیستا زمانی که در     ...     «  
اند به راستی و به طور جدی دل به فلسـفه             امروز عنوان شاه و زمامدار به خود بسته       

... نسپارند؛ تا زمانی که قدرت سیاسی و فلسفه در یک فاعل بـا هـم تومـأ نشـوند                  
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پایان نخواهد رسـید و هرگـز         ی بدبختی نوع بشر، به     و به طور کل    ها  پولیسبختی    بد
-473 (473،  جمهوری» .ی عمل نخواهد پوشید     ایم جامه   که وصف کرده   پولیسی

d .(   
، 91 -79، افالطـون، ص  پروتـاگوراس در  » گفتـار پروتـاگواس  «نگاه کنید به   -24

 .1337 رضا کاویانی ، – لطفی  محمد    حسنی ترچمه
Platon, Protagoras, 318-328 d, tr. Alfred Croiset, 2002, Les belles lettres   

 از جمله آتنیان، معتقدند در جایی که هنر معماری یا فنـی دیگـر           مردم ی  همه... «      
موصوع بحث باشد تنها چند تنی که در آن هنرها استادند حق دارنـد در بحـث و               

ست بخواهـد اظهـار نطـر    بهره ا و اگر کسی که ازآن هنرها بی. شور شریک شوند 
ولـی آن جـا کـه     . کنند و حق همین اسـت       کند، چنان که گفتی او را تحمل نمی       

 در میان باشد، یعنی موضوعی کـه شـرط اظهـار            politikes arétèsفضیلت سیاسی   
مندی از شرم و عدالت و خویشتن داری است، به هر کس اجازه             رأی در آن بهره   

ان باید از این فضیلت مدنی برخوردار باشـند   ی مردم   دهند سخن بگوید زیرا همه      می
پس سقراط، بدین علت است که      . و اگر جز این باشد، شهری در کار نخواهد بود         

» .شـود در مسـایل سیاسـی مشـارکت کننـد            ی مردمـان اجـازه داده مـی         به همه 
      .322 – پروتاگوراس

 : افالطون می خوانیمجمهوری در -25 
یم که مراد ما از فیلسوفان، که می خواهیم زمام پولیس به       نخست باید توضیح ده          «

پس از آن که روشـن شـد فیلسـوف          . دست آنان سپرده شود، چه کسانی هستند      
کیست، به دفاع از خود خواهیم پرداخت و ثابت حواهیم کرد که طبیعت گروهی             
از مردمان چنان است که به فلسفه و حکومت کردن در پولیس بپردازند در حالی               

ه گروهی دیگر به اقتضای طبیعت خود باید کاری به فلسفه نداشـته باشـند و از          ک
    ). a-474 (474، جمهوری»  .زمامداران تبعیت کنند

داننـد و بنـا بـر ایـن لیاقـت             از یک سو کسانی هستند که از فلسفه چیزی نمی         «      
زدن  ز دسـت  از سوی دیگر، فیلسوفانی هستند که ا .پادشاه شدن را ندارند    -فیلسوف

اند که از هم اکنون زنـدگی   اکراه دارند و متقاعد   ] پراتیک[به هرگونه کار عملی     
-519 (519، جمهـوری »   .بختی انتقـال داده انـد      خود را به جزایر سعادت و خوش      

bd .( 
گذاران پولیس هستیم این است که این فیلسـوفان           ی ما که بنیان     پس وظیفه : گفتم      «
را ] کنند بختی زندگی می اند در جزایر سعادت و خوش اند که مدعی    منظور همان هایی  [

دست آورند،    ها نامیدیم به    کنیم تا آن دانشی را که باالترین دانش       ] anankè[مجبور  
پیوندد، نایل شوند و راهی را که به جهان روشنایی می         » خوب«دیدار خودِ     یعنی به 
توفیـق  » خـوب «دیـدار   ردند و بـه سر ب ولی پس از آن که این راه را به     . بپیمایند

 .کنند یافتند، نباید اجازه دهیم همان کاری را بکنند که امروز می
 چه کاری؟:      پرسید
نـزد   مرادم این است که نباید بگذاریم در همان جا بمانند و از بازگشـتن بـه   :      گفتم

   519، جمهـوری  »...زندانیان و شریک شدن در غم و شادی آنان خودداری کننـد 
)519-bd .( 

 -فیلسـوف «پـولیس و    » بنیـان گـذار   «الزم به تأکید نیست که نزد افالطون، میان              
دسـت رسـی داشـته،    » ایـده «اولی بـه عـالَم     . تفاوتی اساسی وجود دارد   » پادشاه

ی عملـی اداره   گـذار، وظـیفه   خویشاوند خدایان است و دومی، تحت هدایت بنیان      
 . عهده دارد و نیل آن به سعادت را برپولیس

26- microcosme politique  
قلـع و   هـا را       این فرمول از کسی است که بیش از هر دیکتاتور دیگری، کمونیست            -27

 .استالین: ی  کار فرستادها وگاهد ار به یاقمع کرد و
ی   نگاه کنید بـه تـرجمه   . ژاک دریدا ، اثر   اشباح مارکس   به نقل از    آتنی، مونتی) -28

 »طرحـی نـو   « در).  نـدارد  ها، تصـویر جهـانی کـه سـن         گیدفرسو(فصل سوم   
 www.tarhino.com: نو طرحی در سایت اینترنتی. 1383 سال نهم، 97 ی شماره

29- contextualisme 
30-essentialiste  ؛  essentialisme  
31- mouvement social  
32- appropriation 
   ی دربـاره :  نـوان ع تحـت  یهـای  در مقاله» جنبش اجتماعی«ی ها  مضمون و ویژگی -33

، مـورد   1384، سـال نهـم،      102،  101  شماره نو  طرحی،  »اییرگ جنبش«پدیدار  
 . بحث قرار گرفته است

34- domination 
 22 نگاه کنید به زیرنویس -35
36- Idéologie allemand 

 

 ... های همانی توفیرها و این
 

های قشری و  اد خواستشود تا این افر در احزاب سیاسی وابسته بخود، سبب می
های  طبقاتی خود را به درون احزاب سیاسی موجود منتقل ساخته و در برنامه

توان گفت که  بهمین دلیل نیز با جرأت می. گنجانند حزبی و انتخاباتی آنها به
احزاب سیاسی آلمان با طبقات و اقشار اجتماعی این کشور روابط بسیار 

صادی و اجتماعی آنها بازتاب دهنده منافع تنگاتنگ دارند و مواضع سیاسی، اقت
 . های تمامی و یا بخشی از یک طبقه اجتماعی است و خواست

خواهند در ساماندهی  های طبقاتی هستند و می احزابی که دارای وابستگی
کننده بازی کنند، مجبورند در  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقشی تعیین

ل کنند و در نتیجه چنین چارچوب شیوه تولیدی که موجود است، عم
کارکردی نافی مناسبات تولیدی موجود نخواهد بود و در بهترین حالت 

حزبی . تر تقسیم گردد ای عادالنه تواند سبب شود تا ثروت اجتماعی به گونه می
که در پی نفی مناسبات اقتصادی موجود است، در بهترین حالت نیز، یعنی 

اکثریت آرأ دست یابد و حکومت  ی بههنگامی که بتواند از طریق رأی همگان

های  را تشکیل دهد، قادر به نفی آن مناسبات نخواهد بود، مگر آن که ظرفیت
 اقتصادی -مناسبات اجتماعی اجتماعی امکان گذار از آن مناسبات و پا نهادن به

داری مناسباتی  دانیم که سرمایه اما می. دیگری را تاریخأ فراهم آورده باشد
زمان  باور مارکس این پدیده نه در یک کشور، بلکه باید هم  بنا بهجهانی است و

باین ترتیب هیچ حزب کارگری پیرو . در سراسر جهان از میان برداشته شود
داری در کشور خود  اندیشه مارکس، حتی اگر بخواهد، قادر به نابودی سرمایه

های  مکانیسمنیست، زیرا مراوده چنین کشوری با جهان بیرونی اجبارأ بر اساس 
 . داری تنظیم خواهد شد تولید سرمایه

داری احزاب  بهمین دلیل نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه
گویند، اما  های خود از سوسیالیسم سخن می سوسیال دمکراسی هر چند در برنامه

حتی . در پی ازمیان برداشتن بالواسطه این مناسبات در محدوده ملی نیستند
سوسیالیسم واقعأ «ونیست قدرتمندی که تا پیش از فروپاشی احزاب کم

های سیاسی خویش در پی  در فرانسه و ایتالیا فعال بودند نیز در ائتالف» موجود
کوشیدند با  داری نبودند و بلکه می از میان برداشتن مناسبات تولیدی سرمایه

 . بیافزاینددست تر ثروت اجتماعی به رفاء اقشار و طبقات تهی تقسیم عادالنه
داری، اقتصاد آلمان با کمبود رشد  با توجه به روند جهانی شدن سرمایه

ترین صادرکننده کاال به دیگر  هم در زمانی که آلمان بزرگ مواجه است، آن
گسترش اتوماتیزاسیون روند تولید در این کشور سبب . کشورهای جهان است

 خود بکاهند و با کارگران شده است تا صنایع آلمان هر روز از تعداد کارگران
 میلیون 5باین ترتیب در آلمان بیش از . کمتری کاالهای بیشتری تولید کنند

» سوسیالیسم واقعأ موجود«داری که در دوران حضور  سرمایه. بیکار وجود دارد
گیری از روند  داد، اینک با بهره تا حدی به تأمین هزینه رفاء اجتماعی تن می

دامنه سود  ز هزینه تولید خود بکاهد و در عوض بهکوشد ا جهانی شدن، می
 سال گذشته نرخ مزدها در آلمان ثابت مانده و حتی 10طی . خویش بیافزاید

 نرخ سود سرمایه  یک درصد کاهش یافته است، در حالی که در همین زمان به
 .  درصد افزوده شده است25

ل دمکراسی، های مسیحی، سوسیا همه احزاب آلمان، یعنی احزاب دمکرات
مردم آلمان بقبوالنند که  کوشند به سبزها و حزب دمکرات آزاد این کشور می

برای از بین بردن بیکاری در این کشور باید هزینه تولید را کاهش داد و این 
که » اصالحاتی«. امر تنها از طریق کاستن از هزینه رفاء اجتماعی ممکن است

زها انجام گرفت، سبب شد تا توسط ائتالف احزاب سوسیال دمکرات و سب
زیر  کنند، در  کسانی که هزینه زندگی خود را از صندوق دولت دریافت می

خط فقر قرار گیرندو این امر سبب اعتراض شدید سندیکاها و نیز بدنه حزب 
سوسیال دمکراسی قرار گرفت و در نتیجه صدراعظم آلمان، آقای گرهارد 

خویش از طریق انتخاباتی » اصالحات «شرویدر خود را مجبور دید برای ادامه
 . دهندگان برخوردار گردد رس از مشروعیت رأی پیش

در این انتخابات احزاب دمکرات مسیحی و دمکرات آزاد با طرح شعار 
هائی که سبب فقر هر چه  و با ارائه برنامه» ایجاد کار امری اجتماعی است«

مومی را برای اجرای درآمد خواهد گشت، کوشیدند افکار ع بیشتر مردم کم
. گردد، فراهم سازند می هائی که بطور کلی سبب افزایش سودآوری سرمایه برنامه

ها خواستند که با انتخاب آنها زمینه  احزاب سوسیال دمکرات و سبز نیز از توده
أی دهندگان به  اما ر. آنان ممکن سازند» اصالحی«های  را برای ادامه برنامه

تنهائی حکومت  تواند به یک از این دو اردوگاه نمی هیچای رأی دادند که  گونه
 . را تشکیل دهد

گسترش فقر سبب شد تا حزب نوینی در آلمان بوجود آید که از دو پاره 
های دمکرات است که در  بخشی از آن حزب سوسیالیست. تشکیل شده است

ار ای برخورد آلمان شرقی تأسیس شده و در آن بخش از آلمان از پایگاه توده
های آلمان که از  بخش دیگر تشکیل شده است از بخشی از سندیکالیست. است

حزب سوسیال دمکراسی جدا شدند و با رهبری اسکار الفونتین که خود تا 
چندی پیش یکی از رهبران برجسته حزب سوسیال دمکرات بود، جریان سیاسی 

د با یکدیگر این دو پاره تصمیم دارن. کوچکی را در آلمان غربی بوجود آورند
. نامند می» ها حزب چپ«بیک حزب چپ بدل گردند و از هم اینک خود را 

داری جهانی شده کوشید در برابر  ای علیه سرمایه این جریان با ارائه برنامه
خواهند مشکل آلمان را از موضع سرمایه حل کنند، راه  احزاب دیگر که می

 در 9 و توانست نزدیک به هائی از موضع نیروی کار و شاغلین مطرح سازد حل
 . صد آرأی مردم را از آن خود گرداند

خواستيم نشان دهيم كه مبارزه انتخابايت در آملان مبارزه واقعي طبقات و 
هاي  حل اقشاري است كه براي حل مشكالت خود در پي ارائه آن گونه راه

روند با گريد و اين  شان نشئت مي ها و منافع اند كه از خواست  اجتماعي-سياسي
.اي بسيار دارد ايران كه در آن از انكشاف طبقايت خربي نيست، فاصله
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. از جنبش سوسیالیستی چپ دمکراتیک ایران میدانندای  تریبونی آزاد است برای پخش اندیشه کسانی که خود را پاره» طرحی نو     «
 . نیستند»های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست«نظرات مطرح شده الزامأ نظر . ای مسئول محتوای نوشته خویش است هر نویسنده
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 »بحران سیاست«ی  ی دربارهئتزها

بلکه واقعیت نیز باید به  تنها کافی نیست که ایده به سوی واقعیت رود،
 مارکس              کارل .                                        سوی ایده بیاید

 
، امروزه، در نظریه و در عمل، دچار »سیاسی کار«و » سیاست«

 .بحرانی ژرف و حاد شده است
، بحرانی است ساختاری و بنیادی، »فعالیت سیاسی«و » سیاست« بحران

پدیدار عصر جدید است که ریشه  هم در . مداوم و مقاوم،  ملی و جهانی
های  ، هم  در عمل و اسلوب کار و هم  در شکلدارد» سیاسی«بینش و تفکر 

 .سازمانی و نهادین
 

 ریاست جمهـوری در ایـران،       "انتخابات"و غریب    نتایج نامنتظره 
 . فعاالن سیاسی را دچار شگفتی کرده باشدباید 

ـ  (تئوکراتیـک  سال اسـتبداد     26که پس از     چرا در ) یسـاالر  ندی
بـا   - در نهایت اصـالح آن     ایران، نامزدهای انتصابی مدافع حفظ نظام یا      

. آورنـد   ها رای به دست مـی       میلیون -واقعی و خیالی   یها احتساب تقلب 
تحریم "چرا که نیمی از دارندگان حق رای، به دعوت اپوزیسیون برای            

 "انتخابات"ی دیگر که در       و نیمه نهند    وقعی نمی  "رژیم ی  فعال مضحکه 
سرانجام، ه است؟  بودنفی نظام  موضعچند درصد آنان از ،  ت نکرد کشر

 "شکســت مفتضــحانه"در حــالی کــه اپوزیســیون مخــالف نظــام از 
پایــان تــوهم مــردم نســبت "زد و از  ی مــدم  در ایــرانبــیطل اصــالح

راند، نامزدهای  ، سخن می"اصالحات در چهارچوب قانون اساسی رژیم  به
 .آورند لیون رای مییاین جریان، در دور اول، مجموعاً نزدیک به ده م

 و این بـار      دیگری نابخردی رای دهندگان با     )1( نابخردین  اما ای 
جای تامل به  اینان. گردد از سوی فعاالن سیاسی از خود راضی همراه می

بندی و سرانجام،  گیری و جمع رسی، درس دهی و حساب  و تعمق، حساب  
 شتابزده و نسنجیده  … و دیگران)در درجه نخست(خود  نقد و بازبینی

 .زدنددست  مرسوم  توجیهاتبه
ای  لهئ اخیر هیچ پرسش و مس "انتخابات"برای بخشی از اپوزیسیون،     

در نتیجه، این دسته نیاز به . طرح نکرده و یقینی را زیر سوال نبرده است
 . زیرا پرسشی ندارد ،ندارد ای تأمل و تفکر ندارد چون دغدغه

 دارند، نی طوالیسیاسی یدپیچی  نسخهای دیگر، که در  برای عده
این فرقه هم . ای درمان، قبل از تشخیص بیماری، تعیین شده استدو

سان رسوالن، از پیش برای هر  هنیازی به تأمل و تفکر ندارد چون، ب
  .دارد  حاضر و آمادهیچیز پاسخ

ها، به روال سنتی  خالصه آن که فعاالن سیاسی ایرانی، نه البته عموم آن
خود  که هنوز ادعاهای قبلی   در شرایطی    ای،  کاران حرفه   و آشنای سیاسی  
کنند و در حالی که صحت احکام   جدید طرح مییاند، ادعای را ثابت نکرده

 . کنند  نوین صادر مییاند، حکم سابق خود را در میدان عمل وارسی نکرده
شود   انکارناپذیر مهر تأیید زده مییسان، یک بار دیگر، بر واقعیت ینه اب
وزه، در نظریـه و در عمـل، دچـار        ، امـر  »سیاسـی  کار« و   »سیاست«که  

 .بحرانی ژرف و حاد شده است
   5ادامه در صفحه  

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

    یک بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
 ی گذار به سوسیالیسم برنامه

  دولت دوران گذار-3
 قوه اجرائی و قانونگذار : ث

لنین ( از دو فاکتور نخستین دمکراسی پرولتری لنین تر گسترده
باید به فاکتور سوم پرداخت، یعنی ادغام قوای اجرائی و ) 1917

آن گونه که شورای شهر پاریس در دوران  قانونگذار دریک نهاد، به
 . بوجود آورده بود1871کمون در سال 

آن کند، بدون  متأسفانه مارکس فقط به ثبت این خواسته بسنده می
کند که بدین ترتیب کمون  او فقط اشاره می. که آنرا بیشتر توضیح دهد

انگلس در .  بدل گشتarbeitendeاز یک نهاد پارلمانی به نهادی کارا 
 نوشت، 1891که در سال » ای جنگ توده«پیشگفتار خود به چاپ جدید 

پردازد که به توضیح بیشتری  به دو خواسته نخستین ونه خواسته سوم می
 . ازمند بودنی

 فرانسه سبب شد تا Konventباید چنین فرض کرد که مثال پارلمان 
 به بعد خواست ادغام قوای اجرائی و 1872چون کمون از  مارکس هم

 . قانونگذار در یک نهاد را در مد نظر داشته باشند
این خواست از وضعیتی نأشی شد که انقالب فرانسه در دوران 

 به بعد در آن بسر 1789لس ملی سوم از پارلمانی خود، یعنی از مج
 . برد می

اتریش، پروس، : در آن زمان فرانسه با تمامی اروپا در جنگ بود
. در این میان فقط روسیه غیبت داشت. ایتالیا، اسپانیا، هلند، انگلستان

های ارتش  ارتش پیشین فرانسه منحل گشته بود، در حالی که ژنرال
بود، عناصری غیرقابل اطمینان و در جدید که تازه در حال پیدایش 
وزرا در آن وضعیت وخیم متزلزل و . برخی موارد مستقیمأ خائن بودند

دستگاه بوروکراتیک اداری کهن درهم شکسته شده و . نامطمئن بودند
سیستم اداری جدیدی هنوز جای آن را نگرفته بود و ادارات ایالتی هر 

 . دادند خواستند، انجام می کاری که می
پاشیدگی  ر چنین وضعیتی تنها سه عامل وجود داشتند که از درهمد

های کارگر توانا  پاریس که زیر سلطه توده: کردند دولت جلوگیری می
آسا که بر انشعاباتی که در آن حوزه  و متحد قرار داشت با قدرتی غول
ها بود که از  دیگری کلوپ ژاکوبین. اداری وجود داشت، غالب بود

حکمی برخوردار بود و با آن که مرکز آن در پاریس سازماندهی مست
در کنار این عامل پارلمان قرار . بود، اما در همه نقاط کشور شعبه داشت
کرد و در هنگام نیاز نگاه همه  داشت، تمامی فرانسه را نمایندگی می

انقالبیون فرانسه به سوی آن بود، اما قاطعیت و نیروی پارلمان توسط از 
 . گرفت ها نشأت می  و ژاکوبینکارگران پاریس

. ها ناکارا بودند ها، کارمندان استان قوه اجرائی، وزیران، ژنرال
ها پارلمان را زیر فشار  ها و ژاکوبین بهمبن دلیل نیز کارگران پاریسی

  2ادامه در صفحه      قرار دادند که خود قدرت اجرائی و نیز              
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